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TCE-AM 
TCE-AM empossa nova procuradora-geral do MPC nesta terça-feira (21) 
 
A procuradora Fernanda Cantanhede assume a chefia do Ministério Público de 
Contas (MPC) nesta terça-feira (21). A solenidade de posse será realizada no 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), às 10h, no auditório da Corte de 
Contas. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM 
(YouTube e Facebook), além da transmissão, em áudio, pela Rádio Web do 
Tribunal. A solenidade é restrita a membros do TCE-AM, do MPC, e demais 
convidados. A posse será conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro 
Érico Desterro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55937 
 
Laboratório Móvel do TCE-AM inspeciona empresas de pavimentação em 
contrato milionário da Prefeitura de Manaus 
 
Dando continuidade ao cronograma de inspeções e análises realizadas em usinas 
e em obras públicas de pavimentação da região metropolitana de Manaus, o 
Laboratório Móvel do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) está, há duas 
semanas, fiscalizando a qualidade da produção asfáltica de empresas 
contratadas pela Prefeitura de Manaus no âmbito do programa ‘Asfalta Manaus’, 
que envolve contratos que totalizam R$ 350 milhões.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55927 
 
TCE-CE 
Livro “Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis” será lançado durante 
Seminário de Gestores Públicos 2022 
 
O presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro Edilberto Pontes (vice-
presidente do TCE Ceará), vai lançar o livro de sua autoria, “Federalismo e 
Democracia em Tempos Difíceis”, no final da manhã desta quarta-feira (22 de 
junho), no Centro de Eventos do Ceará. O lançamento da obra, em Fortaleza, 
ocorre dentro da programação do X Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 
Ceará 2022, logo após a Palestra Magna, no estande unificado do Instituto Rui 
Barbosa, Instituto Plácido Castelo, Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
(IRB/IPC/TCE).  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4982-livro-federalismo-e-
democracia-em-tempos-dificeis-sera-lancado-durante-seminario-de-gestores-
publicos-2022 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PE 
TCE determina suspensão de licitação para obras de contenção no Cabo 
 
A Segunda Câmara do TCE homologou, na última quinta-feira (16), uma Medida 
Cautelar que determinou a suspensão de processo licitatório para realização de 
obras de contenção na Praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. A decisão 
monocrática (nº 22100222-4) foi expedida no último dia 02 de junho, pela 
conselheira Teresa Duere, após ser constatado um indício de sobrepreço de R$ 
2.398.714,42 no orçamento presente no edital.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/385-
2022/junho/6596-tce-determina-suspensao-de-licitacao-para-obras-de-contencao-
no-cabo 
 
TCE-RN 
TCE passa a centralizar todas as demandas da Ouvidoria na plataforma Fala.BR 
 
A partir desta segunda-feira, 20 de junho de 2022, os sistemas “Fale Conosco” e 
“e-SIC”, disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado, serão desativados 
para dar lugar exclusivamente à plataforma Fala.BR, desenvolvida e mantida pela 
Controladoria-Geral da União (CGU). A Ouvidoria agora vai centralizar num canal 
único de atendimento o encaminhamento de todas as manifestações (denúncias, 
reclamações, solicitações, sugestões e elogios), solicitações de simplificação, 
além dos pedidos de informação, nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação – LAI). 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4221#gsc.tab=0 
 
TCE-SP 
Contas do Governador João Doria serão analisadas pelo TCESP no dia 29 
 
A prestação de contas do ano-fiscal de 2021 do Governo de São Paulo será 
apreciada no dia 29 de junho pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP). As contas anuais, relativas ao terceiro ano de mandato do Governador 
João Doria, serão analisadas pelo Colegiado durante sessão extraordinária, a 
partir das 10h00. Os trabalhos de apreciação e de emissão do parecer sobre o 
balanço serão transmitidos em tempo real pela TVTCE, pelo YouTube e pelo 
Facebook, com transcrição simultânea de áudio. O processo terá como Relator o 
Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-contas-governador-joao-doria-serao-analisadas-
pelo-tcesp-dia-29 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SE 
Tribunal de Contas de Sergipe recebe comitiva da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) recebeu uma comitiva da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) nesta terça 
e quarta-feira, 14 e 15, para tratar de temas técnicos de interesse comum entre as 
Corte de Contas. No decorrer da estadia na capital sergipana, os visitantes foram 
recebidos no gabinete do conselheiro presidente do TCE/SE, Flávio Conceição, e 
conheceram as instalações do Teatro Tobias Barreto e do Centro de Convenções, 
locais que poderão receber o Encontro Nacional dos Tribunais de Contas ao final 
deste ano. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2020 
 
 


