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TCU 
Público externo terá acesso presencial às salas de sessões plenárias e auditórios 
do Tribunal 
 
A partir desta semana, advogados, partes em processos, jornalistas e outros 
interessados poderão ter acesso presencial às sessões plenárias do TCU. A 
resolução se estende aos eventos presenciais realizados nos auditórios do Tribunal 
que ficam na Sede, em Brasília, e no Instituto Serzedello Corrêa (ISC). Já nos 
estados, deve ser observada a legislação local. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/publico-externo-tera-acesso-presencial-
as-salas-de-sessoes-plenarias-e-auditorios-do-tribunal-
8A81881F7FF0EFD20180F27384440DE8.htm 
 
TCE-PA 
TCE-PA apoia projeto “CAPACITação” no Oeste do Pará 
 
De 24 a 27 de maio, Santarém será o primeiro município polo do Pará a receber o 
retorno do projeto “CAPACITação”, promovido pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará (TCMPA), por meio da Escola de Contas Públicas Conselheiro 
Irawaldyr Rocha. O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) é apoiador do 
projeto, ao lado do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCM-
PA), Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e Ministério Público Estadual (MPPA). 
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6495-tce-pa-apoia-projeto-
capacitacao-no-oeste-do-para 
 
TCE-RN 
Tribunal de Contas responde consulta do Governo do Estado sobre piso nacional 
do magistério 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) respondeu consulta formulada pelo 
Governo do Estado acerca da implantação do piso nacional do magistério. A Corte 
de Contas decidiu que a implantação do reajuste configura reajuste salarial. Além 
disso, ele pode ser aplicado mesmo que o ente público que esteja acima dos limites 
de gastos com pessoal, por ser uma determinação legal. Mas apenas para aqueles 
professores que estejam recebendo valores menores que o piso.  
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4204#gsc.tab=0 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-SC 
TCE/SC inicia divulgação do IV Simpósio Nacional de Educação 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) iniciou nesta terça-feira (24/5) a 
divulgação do IV Simpósio Nacional de Educação (Sined), que será realizado em 
parceria com o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB) de 9 a 
11 de agosto. Com palestras previstas para o auditório Antonieta de Barros, na 
Assembleia Legislativa, em Florianópolis, o Sined ocorre em programação conjunta 
com o III Encontro Nacional dos Promotores e Promotoras de Justiça da Educação, 
organizado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-inicia-divulgacao-do-iv-simposio-nacional-de-
educacao 
 
TCE-SP 
Novo modelo de fiscalização é tema de encontro do TCE em São José dos Campos 
 
Em 2022, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) aperfeiçoou o 
modelo de fiscalização para adotar uma nova sistemática com foco na avaliação 
dos resultados das políticas públicas. O assunto foi um dos destaques na segunda-
feira (23/5), em São José dos Campos, durante a sétima reunião do Ciclo de 
Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-novo-modelo-fiscalizacao-e-tema-encontro-tce-
sao-jose-campos 
 
 


