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TCE-AL 
Inauguração da programação local da Rádio Senado Cidadã acontece nesta quinta-
feira (19) 
 
O Tribunal de Contas de Alagoas inaugura, nesta quinta-feira (19), a programação 
local da Rádio Senado Cidadã. A partir das 9h, os ouvintes sintonizados na FM 
Senado (105.5) terão acesso ao programa Cidadã Informal, apresentado por 
Geraldo Câmara e Valtenor Leôncio.  
A inauguração da programação contará com a participação do presidente da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Cezar Miola; 
do Presidente e Vice-presidente do TCE/AL, conselheiros Otávio Lessa e Fernando 
Toledo, e o diretor da Escola de Contas, conselheiro Rodrigo Siqueira. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDgxNQ==&titulo=Inaugura%C3%A7%C3%A3o_da_programa%C
3%A7%C3%A3o_local_da_R%C3%A1dio_Senado_Cidad%C3%A3_acontece_ne
sta_quinta-feira_(19)&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Diretoria da Atricon firma cooperação com o STF para divulgação de conteúdo 
 
Cooperação técnica entre a Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil) e o Supremo Tribunal Federal (STF) vai ampliar a veiculação de 
conteúdos educativos e jornalísticos produzidos pelos Tribunais de Contas. O 
objetivo é divulgar ações em diferentes temáticas como transparência pública, 
controle, gestão e informações básicas sobre os orçamentos públicos.  
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/diretoria-da-atricon-firma-cooperacao-com-o-stf-
para-divulgacao-de-conteudo 
 
TCE-AM 
‘Projeto Memória’ do TCE-AM vira referência para outros Tribunais de Contas 
 
Desenvolvido para resgatar a história do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM), o ‘Projeto Memória’ servirá como referência para o Tribunal de Contas do 
Piauí (TCE-PI), que pretende executar projeto aos moldes do realizado na Corte de 
Contas amazonense. Para tanto, o TC piauiense convidou representantes do 
Amazonas para apresentar de forma técnica e prática, entre os dias 18, 19 e 20 de 
maio, o que foi projetado e agora é executado na sede do TCE-AM.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54297	
	
	
	
	
	
 



	

	 	

 
Auditor do TCE-AM mantém suspensão de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros 
de empresa 
 
O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Alber Furtado, manteve 
decisão cautelar que suspendeu a emissão do auto de vistoria do Corpo de 
Bombeiros para a empresa Superfrio Armazéns Gerais. A decisão do auditor foi 
publicada na edição de terça-feira (17) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Corte 
de Contas.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54307 
 
TCE-AM sediará evento em alusão aos 30 anos da Atricon 
 
Representando a região Norte, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi 
selecionado para sediar evento comemorativo aos 30 anos de fundação da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O anúncio 
foi feito durante a 17ª Sessão do Tribunal Pleno, na manhã desta terça-feira (17), 
pela conselheira-presidente em exercício Yara Lins dos Santos.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54290 
 
TCE-BA 
Ex-prefeito de Anagé terá que devolver R$ 50,7 mil ao erário estadual 
 
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) condenou, 
em sessão ordinária desta quarta-feira (18.05), o ex-prefeito de Anagé, Élbisson 
Dias Soares, a devolver ao erário estadual a quantia de R$ 50.773,33 (valor que 
será acrescido de correção mentária e juros de mora), correspondente ao total 
repassado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) para execução 
do convênio 019/2011 (Processo TCE/000788/2021) firmado com a Prefeitura 
daquele município com o objetivo de implementação da quarta etapa do programa 
Todos pela Alfabetização (TOPA). A sanção e a desaprovação das contas tiveram 
como causa a omissão quanto ao cumprimento do dever constitucional de prestar 
contas, o que levou o relator do processo, conselheiro Gildásio Penedo Filho ainda 
a propor a aplicação de multa de R$ 3 mil ao ex-prefeito, gestor responsável pela 
execução do convênio. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/ex-prefeito-de-anage-tera-que-devolver-r-50-7-
mil-ao-erario-estadual 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

IRB, STN e Atricon realizam abertura do treinamento em Práticas de Auditoria 
Financeira com apoio do Banco Mundial 
 
O Instituto Rui Barbosa (IRB) participou do lançamento do Evento de Treinamento 
em Práticas de Auditoria Financeira: conformidade com as IPSAS/MCASP/MDF, 
nesta terça-feira, 17/5 em plataforma virtual. O treinamento é uma iniciativa do IRB, 
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com o apoio do Banco Mundial. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/irb-stn-e-atricon-realizam-abertura-do-
treinamento-em-praticas-de-auditoria-financeira-com-apoio-do-banco-mundial 
 
TCM-BA 
 
PRESIDENTE DO TCM PARTICIPA DE REUNIÃO SOBRE A LDO 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio 
Carneiro Filho, participou na terça-feira (17/05) de uma reunião interinstitucional 
para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. A LDO serve 
como base para definição do orçamento estadual de todos os poderes e órgãos de 
estado.  
https://www.tcm.ba.gov.br/presidente-do-tcm-participa-de-reuniao-sobre-a-ldo/ 
 
TCE-CE 
Governo do Estado reduz nível de endividamento, segundo Núcleo de Pesquisa do 
TCE Ceará 
 
De 20 governos estaduais que reduziram seus níveis de endividamento no começo 
de 2022 (do total de 27), o Governo do Ceará ficou em 3º lugar – redução de 4,92%, 
ficando atrás apenas dos estados do Acre (5,01%) e do Maranhão (8,36%). Esses 
dados são do Monitor Fiscal, projeto do Núcleo de Pesquisas (Nupesq), do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará. No primeiro bimestre deste ano, houve uma 
redução superior a R$ 930 milhões, a maior diminuição em valores nominais em 
um único bimestre se considerada a última década. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4936-governo-do-estado-reduz-
nivel-de-endividamento-segundo-nucleo-de-pesquisa-do-tce-ceara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-ES 
Em solenidade no CNJ, conselheiro Rodrigo Coelho participa da adesão do 
Judiciário ao Pacto pela Educação 
 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou  nesta terça-feira (17) a adesão ao 
Pacto Nacional pela Educação, iniciativa que reúne organizações da sociedade civil 
e órgãos públicos em busca de soluções para os problemas enfrentados na 
educação pública no país. O pacto prevê o estabelecimento de uma agenda comum 
sobre temas prioritários que são definidos pelas entidades que fazem parte do 
grupo e visam obter resultados concretos na qualidade do ensino público.  
https://www.tcees.tc.br/em-solenidade-no-cnj-conselheiro-rodrigo-coelho-participa-
da-adesao-do-judiciario-ao-pacto-nacional-pela-educacao/ 
 
TCE-GO 
Gincana do Agasalho arrecada roupas e cobertores para doação a necessitados 
 
A Gincana Solidária: Seu Cabide Não Sente Frio 2 começou nesta terça-feira 
(17/maio) e se estende até o dia 15/jun. A atividade busca estimular a participação 
em ações sociais dos servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás (TCE-GO) e tem o objetivo de arrecadar o maior número possível de roupas, 
pares de calçados e cobertores. As vestimentas podem ser de todos os tamanhos 
e devem estar em bom estado de conservação, para que possam ser doadas a 
famílias carentes. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/gincana-do-agasalho-arrecada-roupas-e-cobertores-
para-doacao-a-necessitados 
 
Comitê Goiano aprova primeiras medidas em favor da Primeira Infância 
 
A criação do grupo de comunicação, a realização de um curso sobre o Marco Legal 
da Primeira Infância, a escolha de logomarca, a criação de comitês municipais e o 
incentivo e apoio aos municípios para campanhas de vacinação contra a 
poliomielite foram algumas das medidas aprovadas pelo Comitê Goiano do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância em sua segunda reunião, realizada hoje (17/mai) 
no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO).  
https://portal.tce.go.gov.br/-/comite-goiano-aprova-primeiras-medidas-em-favor-
da-primeira-infancia 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCM-GO 
O auditor Roberto Coutinho representa o TCMGO no Comitê Goiano do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância 
 
A criação do grupo de comunicação, a realização de um curso sobre o Marco Legal 
da Primeira Infância, a escolha de logomarca, a criação de comitês municipais e o 
incentivo e apoio aos municípios para campanhas de vacinação contra a 
poliomielite foram algumas das medidas aprovadas pelo Comitê Goiano do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância em sua segunda reunião, realizada hoje (17/mai) 
no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO).		
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/05/o-auditor-roberto-coutinho-representa-o-
tcmgo-no-comite-goiano-do-pacto-nacional-pela-primeira-infancia/ 
 
TCE-MA 
Secretaria de Fiscalização do TCE divulga resultado de mais uma avaliação de 
portais da transparência 
 
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis) 
tornou público o resultado de mais uma avaliação realizada nos portais de 
transparência de fiscalizados da Corte de Contas maranhense que integram os 
poderes Executivo e Legislativo. Os portais da transparência são avaliados 
periodicamente pelo órgão de controle externo com o intuito de verificar se essas 
ferramentas estão cumprindo as determinações da Lei n° 12.527, Lei de Acesso à 
Informação, que estabelece o dever dos órgãos e entidades públicas promoverem 
a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2341-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-
divulga-resultado-de-mais-uma-avaliacao-de-portais-da-transparencia 
 
TCE-MT 
Em seminário, conselheiro questiona se existe algo mais importante do que retirar 
crianças da escuridão da ausência da sala de aula 
 
“Será que existe algo mais importante do que retirar as crianças da escuridão da 
ausência da sala de aula?”. Com esse questionamento, o presidente do Comitê da 
Educação e ouvidor-geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), 
conselheiro Antonio Joaquim, abriu o Seminário Estadual da Busca Ativa Escolar, 
chamando atenção dos gestores públicos para o alto índice de crianças fora da 
escola em Mato Grosso, que saltou de 23 mil em 2019 para 70 mil em 2020.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/em-seminario-conselheiro-questiona-se-existe-
algo-mais-importante-do-que-retirar-criancas-da-escuridao-da-ausencia-da-sala-
de-aula/54192 
 



	

	 	

TCE-MS 
Com ressalvas e recomendações, TCE-MS aprova as contas do Governo do 
Estado de 2021 
 
Na sessão do Pleno realizada presencialmente no plenário do Tribunal de Contas 
de Mato Grosso do Sul e transmitida em tempo real pelo portal do TCE-MS na 
internet, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, abriu 
os trabalhos e passou a palavra para o procurador-geral do Ministério Público de 
Contas (MPC), José Aêdo Camilo, que emitiu o parecer favorável à aprovação das 
contas com ressalvas e recomendações. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6585/com-ressalvas-e-recomendacoes-
tce-ms-aprova-as-contas-do-governo-do-estado-de-2021 
 
TCE-PE 
Cautelar determina suspensão de compra de medicamentos em Garanhuns 
 
Uma Medida Cautelar (processo TC nº 22100208-0) expedida monocraticamente 
pelo conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, na última quarta-feira (11), 
determinou à prefeitura de Garanhuns e ao Fundo Municipal de Saúde do 
município, a suspensão do Pregão Eletrônico (nº 013/2022), que previa o Registro 
de Preços para eventual compra de medicamentos e material médico-hospitalar, 
avaliada em R$ 10.469.282,83.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6529-cautelar-determina-suspensao-de-compra-de-medicamentos-em-
garanhuns 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ publica documento com diretrizes de Auditoria Interna 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua Auditoria 
Interna, publicou o “Documento de Padronização das Técnicas e dos Conceitos 
Inerentes à Auditoria Interna”. A publicação é resultado de trabalho conjunto 
desenvolvido durante o II Encontro das Auditorias Internas dos Tribunais de Contas 
do Brasil, realizado entre 11 e 13 de maio. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_publica_documento_com_diretrize
s_de_auditoria_interna 
 
TCE-RN 
Levantamento do TCE mostra que 47 municípios do RN não fazem concurso há 
mais de 10 anos 
 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4200#gsc.tab=0 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RO 
Auditorias na área da educação no interior do Estado são destaque de nova edição 
do Minuto TCE-RO 
 
Auditorias efetivadas na área da educação no interior do Estado, incluindo 
apuração das condições de algumas escolas, são destacadas na nova edição do 
Minuto TCE-RO, o resumo de notícias do Tribunal de Contas de Rondônia. 
https://tcero.tc.br/2022/05/18/auditorias-na-area-da-educacao-no-interior-do-
estado-sao-destaque-de-nova-edicao-do-minuto-tce-ro/ 
 
Aberta inscrição ao Processo Seletivo de Bolsista Pesquisador Sênior e cadastro 
reserva para execução de projeto relativo ao Plano de Integridade do TCE-RO 
 
A Comissão de Processo Seletivo de Bolsistas, constituída no âmbito do Tribunal 
de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), divulgou o Edital de Processo 
Seletivo para Contratação de Bolsistas n. 02/2022/TCE-RO destinado ao 
preenchimento de 1 vaga de bolsista pesquisador sênior, mais cadastro reserva, 
para auxiliar no desenvolvimento do Projeto “Elaboração do Plano de Integridade 
do TCE-RO”. 
https://tcero.tc.br/2022/05/17/aberta-inscricao-ao-processo-seletivo-de-bolsista-
pesquisador-senior-e-cadastro-reserva-para-execucao-de-projeto-relativo-ao-
plano-de-integridade-do-tce-ro/ 
 
TCE-SP 
Corrupção e jurimetria são temas do PodContas 
 
Com o intuito de abordar temas relacionados a corrupção e jurimetria no Estado de 
São Paulo e no Tribunal de Contas da União (TCU), a Corte de Contas paulista 
disponibilizou o 61º episódio do PodContas, podcast focado na capacitação dos 
jurisdicionados. A edição contou com a participação do Doutor em Ciência e 
Tecnologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Diretor da Escola 
Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo (TCMSP), Gilson Piqueras Garcia. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-corrupcao-e-jurimetria-sao-temas-podcontas 
 
Deliberação altera lista de gestores que tiveram contas julgadas irregulares 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio de deliberação 
publicada na Imprensa Oficial de terça-feira (17/5), comunicou a todos os 
jurisdicionados que passarão a integrar a lista de inelegíveis os gestores que 
tiverem contas julgadas irregulares com imputação de débito.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-deliberacao-altera-lista-gestores-tiveram-contas-
julgadas-irregulares 
 


