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TCE-AL 
Programação local da FM Senado (105.5) é inaugurada com participação do 
presidente da Atricon 
 
A programação local da Rádio Senado Cidadã foi inaugurada, na manhã desta 
quinta-feira, (19), com o programa Cidadã Informal, apresentado por Geraldo 
Câmara e Valtenor Leôncio. A abertura contou com a participação do presidente da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Cezar Miola; 
do diretor da Escola de Contas, conselheiro Rodrigo Siqueira; do Promotor e 
Coordenador do Núcleo de Defesa da Educação, Lucas Saschida e o do Diretor de 
Comunicação da Câmara de Vereadores, Marcos Rodrigues. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDgxNw==&titulo=Programa%C3%A7%C3%A3o_local_da_FM_Se
nado_(105.5)_%C3%A9_inaugurada_com_participa%C3%A7%C3%A3o_do_pres
idente_da_Atricon_&cat=MQ== 
 
TCM-BA 
DIRETORIA DO TCM PUBLICA NOVA EDIÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO 
 
A Diretoria de Assistência aos Municípios do TCM publicou, nesta sexta-feira 
(20/05), uma nova edição do “Boletim Informativo DAM”, referente ao período de 
abril de 2021 a março de 2022. A publicação tem por objetivo divulgar pareceres 
jurídicos produzidos pelos técnicos da diretoria, a partir de questionamentos 
apresentados por administradores públicos dos municípios baianos, através do 
“Fale com DAM”. 
https://www.tcm.ba.gov.br/diretoria-do-tcm-publica-nova-edicao-do-boletim-
informativo/ 
 
TCE-CE 
Conselheiro Edilberto Pontes é o convidado da próxima edição do programa de 
rádio Transparência Ativa 
 
O terceiro episódio do programa de rádio Transparência Ativa receberá como 
convidado o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e 
presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes. O programa vai 
ao ar nesta segunda-feira (23/5), às 14 horas, na rádio O Povo/CBN (FM 95.5). A 
temática será sobre integridade e transparência no TCE Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4939-conselheiro-edilberto-
pontes-e-o-convidado-da-proxima-edicao-do-programa-de-radio-transparencia-
ativa 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE Ceará avança na digitalização de documentos e descarta 14 toneladas de 
papel - mais de 4.700 processos 
 
Dando continuidade à conversão de documentos físicos em formato eletrônico, à 
digitalização e ao descarte de documentos com tempo de guarda vencido, nesta 
quarta e quinta-feira (18 e 19/5), foram eliminados 4.761 processos do TCE Ceará. 
Estes foram os primeiros descartes realizados desde que o Tribunal transferiu o 
local de funcionamento para a Unidade de Arquivo na sede do órgão.  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4940-tce-ceara-avanca-na-
digitalizacao-de-documentos-e-descarta-14-toneladas-de-papel-mais-de-4-700-
processos 
 
TCE Ceará participa de WeGov sobre inovações para comunicação pública 
Aperfeiçoar a comunicação institucional interna e externa. O Tribunal de Contas do 
Ceara participa, nesta quinta (19) e sexta-feira (20), da 11ª edição do ‘Redes 
WeGov’, em Florianópolis (SC), que traz como proposta discussões sobre a 
importância de promover melhoria do relacionamento e prestação de serviços ao 
cidadão, para proporcionar maior transparência à administração pública. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4938-tce-ceara-participa-de-
wegov-sobre-inovacoes-para-comunicacao-publica 
 
TCE-GO 
Tribunal faz recomendações para futuras contratações de Organizações Sociais 
 
A Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás recebeu uma denúncia, 
por meio de Ofício encaminhado pela Corregedoria-Regional da Polícia Federal 
(PF), subsidiado com cópia de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), 
em razão de supostas irregularidades existentes na execução do contrato de 
gestão emergencial firmado entre a Associação Goiana de Integralização e 
Reabilitação (AGIR) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES), com o objetivo do 
gerenciamento do Hospital do Servidor Público Fernando Cunha Júnior - Hospital 
de Campanha durante a pandemia da COVID-19.  
https://portal.tce.go.gov.br/-/tribunal-faz-recomendacoes-para-futuras-
contratacoes-de-organizacoes-sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-MT 
TCE-MT e AMM avançam no desenvolvimento de plataforma para capacitação de 
gestores municipais 
 
Facilitar o acesso à qualificação para aumentar a eficiência e reduzir custos na 
administração pública. Esta é a principal meta da plataforma bianual de capacitação 
2022/2023 que está sendo implantada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) em parceria com Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-amm-avancam-no-desenvolvimento-
de-plataforma-para-capacitacao-de-gestores-municipais/54205 
 
Workshop sobre planejamento estratégico capacita líderes do TCE-MT e reforça 
importância da ferramenta 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o workshop "Planejamento 
Estratégico", na segunda-feira (23) e quarta-feira (25). O evento, voltado aos líderes 
das unidades e aos gerentes de projetos, acontece das 8h às 12h, no Auditório da 
Escola Superior de Contas.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/workshop-sobre-planejamento-estrategico-
capacita-lideres-do-tce-mt-e-reforca-importancia-da-ferramenta/54207 
 
TCE-MG 
Encontro Nacional é tema de reunião do Comitê de Gestão de Pessoas do IRB 
 
O Comitê de Gestão de Pessoas do Instituto Rui Barbosa (IRB) realizou reunião na 
última quarta-feira, dia 18/5, para definição de prioridades e cronograma de ações 
para o primeiro semestre de 2022. Na pauta o Encontro Nacional de Gestão de 
Pessoas com sugestão de temas como: Bem-estar e desenvolvimento dos 
colaboradores do Sistema Tribunais de Contas; Qualificação e Aprendizagem 
Digital; Estratégias de Engajamento e Retenção de Talentos, além de Business 
Partner e Gestão Comportamental. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625653 
 
TCE-PA 
TCE-PA aprova parecer favorável às Contas de Governo 2021 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) aprovou, por unanimidade, as 
Contas do Governo – Exercício 2021, com parecer prévio favorável contendo 35 
recomendações. A apreciação das contas ocorreu em sessão extraordinária 
realizada nesta quinta-feira, 19 de maio, no plenário do TCE-PA. 
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6491-tce-pa-aprova-parecer-
favoravel-as-contas-de-governo-2021 
 
 



	

	 	

 
TCM-PA 
Pagamento indevido e ausência de comprovante de despesas reprovam contas do 
FUNDEB de Marituba 
 
O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) considerou 
irregular a prestação de contas de 2019 do FUNDEB de Marituba, de 
responsabilidade de Katia Cristina de Souza Santos, que não apresentou defesa 
para graves irregularidades e foi julgada à revelia, devendo devolver ao Município, 
no prazo de 60 dias, o montante de R$ 280.576,04, sendo R$ 48.120,33 pagos 
indevidamente à Janaina Batista, ex-servidora do município, e R$ 232.455,71 
referentes a ausência de comprovantes de despesas com obra da unidade de 
ensino E.M.E.F Benedito Bezerra Falcão. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/pagamento-indevido-e-ausencia-de-
comprovante-de-depesas-reprovam-contas-do-fundeb-de-marituba/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB DESENVOLVE ESTUDO SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE JP 
E RECEBE ESPECIALISTAS EM PLANEJAMENTO URBANO 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) recebeu, nesta quinta-feira 
(19), especialistas em planejamento urbano para debater estudo realizado pelo 
Espaço Cidadania Digital (ECD), sob coordenação do auditor de controle externo 
André Agra, sobre a revisão do Plano Diretor de João Pessoa.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-desenvolve-estudo-sobre-revisao-do-plano-
diretor-de-jp-e-recebe-especialistas-em-planejamento-urbano 
 
TCE-SE 
Presidente do TCE do Piauí vai compor programação do Encontro Nacional dos 
TCs 
 
Em recente visita do conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe (TCE/SE), Rafael Fonsêca, ao TCE do Piauí (TCE/PI), em Teresina, a 
presidente da instituição, conselheira Lilian Martins, confirmou sua participação no 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrerá em Aracaju, nos próximos 
dias 16, 17 e 18 de novembro.  
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1984 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
Ministros Luiz Fux, Bruno Dantas e Anastasia são confirmados no Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas em Aracaju 
 
Durante agenda de compromissos em Brasília (DF), o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, 
acompanhado do conselheiro Carlos Pinna de Assis, foram recebidos pelo 
presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), Cezar Miola, e pelo vice-presidente Executivo, Edilson de Sousa Silva. 
Na oportunidade, os conselheiros conversaram sobre a realização do Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas, de 16 a 18 de novembro deste ano, em Aracaju, 
cuja candidatura foi idealizada pelo conselheiro Flávio Conceição e apresentada 
presencialmente pelo conselheiro substituto Rafael Fonsêca, que compõe a 
diretoria da Atricon e será o coordenador científico do evento. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1983 
 
Conselheiro Carlos Pinna planeja novas ações pedagógicas em visita ao TCM/SP 
 
O conselheiro Carlos Pinna, decano do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
(TCE/SE), esteve nesta quarta-feira, 18, em visita institucional à Escola Superior 
de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP). Na oportunidade, Pinna foi recebido pela diretora-presidente da Escola, 
professora Ana Carla Bliacheriene. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1982 
 


