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TCE-AM 
Com discurso emocionado, Fernanda Cantanhede é empossada no cargo de 
procuradora-geral do MPC/TCE-AM 
 
Com a presença de autoridades do Estado e do município, além de membros do 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), a procuradora Fernanda 
Cantanhede foi empossada como a nova chefe do Ministério Público de Contas 
(MPC). A solenidade de posse aconteceu na manhã desta terça-feira (21), no 
auditório da Corte de Contas amazonense. O evento teve transmissão ao vivo 
pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube e Facebook), além da transmissão, em 
áudio, pela Rádio Web do Tribunal. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55951 
 
TCE-BA 
Reunião entre TCE, TCM e MPE reforça fiscalização de gastos com festejos 
 
Com o objetivo de reforçar as ações de parceria na fiscalização dos recursos 
gastos com os festejos juninos, os presidentes dos Tribunais de Contas do Estado 
da Bahia (TCE/BA) e dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), Marcus 
Presidio e Plínio Carneiro, respectivamente, reuniram-se, na tarde de segunda-
feira (20.06), com a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado 
da Bahia (MPBA), Norma Cavalcanti.  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/reuniao-entre-tce-tcm-e-mpe-reforca-
fiscalizacao-de-gastos-com-festejos 
 
TCE-CE 
Núcleo de Pesquisa do TCE Ceará lançará livro sobre riscos e fraudes no setor 
público 
 
O livro “Riscos e Fraudes no setor público: ensaios e estudos de casos para o 
Estado do Ceará”, elaborado pelo Núcleo de Pesquisa do TCE Ceará (Nupesq), 
vinculado ao Instituto Plácido Castelo (IPC), será lançado nesta quinta-feira 
(23/6). O lançamento acontecerá durante a programação do X Seminário de 
Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2022, no estande unificado do Instituto Rui 
Barbosa, Instituto Plácido Castelo e Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
(IRB/IPC/TCE). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4984-nucleo-de-pesquisa-do-tce-
ceara-lancara-livro-sobre-riscos-e-fraudes-no-setor-publico 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-ES 
Após determinação do TCE-ES, governo do Estado cumpre medidas para 
regularizar quadros de policiais 
 
Após determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), 
o governo do Estado cumpriu medidas para buscar regularizar o quadro de 
policiais civis do Espírito Santo, por meio da realização do desligamento dos 
policiais civis aposentados contratados por processo seletivo, e da convocação de 
novos servidores aprovados no Edital de Concurso Público da Polícia Civil nº 
01/2018. A constatação foi feita pelo TCE-ES, no processo de fiscalização sobre o 
tema, que foi julgado na sessão virtual do Plenário do último dia 9 de junho. Em 
seu voto, o relator, conselheiro Rodrigo Coelho, declarou o cumprimento integral 
das determinações, e foi acompanhado pelo Plenário por unanimidade. 
https://www.tcees.tc.br/apos-determinacao-do-tce-es-governo-do-estado-cumpre-
medidas-para-regularizar-quadros-de-policiais-civis-do-es/ 
 
TCE-GO 
TCE-MS e TCE-TO conhecem ações do Pacto pela Primeira Infância em Goiás 
 
Os conselheiros Severiano Costandrade de Aguiar, corregedor do Tribunal de 
Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO), e Waldir Neves Barbosa, diretor-geral 
da Escola Superior de Controle Externo do TCE de Mato Grosso do Sul (TCE-
MS), estiveram hoje (20/jun) no TCE-GO para conhecer as ações do Comitê 
Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância do Instituto Rui 
Barbosa (IRB). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-ms-e-tce-to-conhecem-acoes-do-pacto-pela-
primeira-infancia-em-goias 
 
TCE-MA 
Secretaria de fiscalização do TCE divulga nova lista de portais da transparência 
que serão avaliados 
 
A secretaria de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis) 
tornou pública nova lista entes fiscalizados pela Corte de Contas maranhense 
cujos portais de transparência serão submetidos a avaliação. A Sefis avalia 
periodicamente os portais da transparência com base no que definem a Lei 
Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a Lei 
Complementar nº 131 (Lei da Transparência), a Lei Complementar nº 156, a Lei 
Federal nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação – LAI), a Lei Federal nº 13.460 
(Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos), entre outros normativos. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2378-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-
divulga-nova-lista-de-portais-da-transparencia-que-serao-avaliados-2 
 
 



 
 

	 	

Secretaria de Fiscalização divulga resultado de mais uma avaliação dos 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 da 
transparência de fiscalizados da Corte de Contas maranhense. Os procedimentos 
de avaliação foram realizados pela equipe de auditores do Núcleo de Fiscalização 
II (Nufis II). A Sefis atribuiu, com base nos parâmetros utilizados na avaliação, 
nota e Índice de Transparência aos portais verificados.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2377-secretaria-de-fiscalizacao-
divulga-resultado-de-mais-uma-avaliacao-dos-portais-da-transparencia 
 
TCE-MS 
Corte de Contas distribui doações da Campanha TCE Solidário 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul fez a entrega na última semana das 
doações arrecadadas durante a Campanha TCE Solidário, coordenada pelo 
Cerimonial da Corte de Contas. Em quase um mês de campanha foram 
arrecadados agasalhos, roupas, cobertores e valores em dinheiro para a compra 
de cestas de alimentos não perecíveis. Todas as doações foram separadas em 
kits e distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade da comunidade 
Cidade de Deus. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6641/corte-de-contas-distribui-
doacoes-da-campanha-tce-solidario 
 
TCE-MG 
Fiscalização nas obras da Vilarinho gera economia de R$ 1.1 milhão aos cofres 
públicos 
 
Uma ação de fiscalização do Tribunal de Contas mineiro nos procedimentos 
licitatórios e contratos das obras de prevenção de enchentes na avenida Vilarinho 
gerou uma economia de mais de R$ 1 milhão aos cofres da capital mineira. A 
fiscalização, no formato Acompanhamento, é uma ação do TCEMG em que a 
política pública é monitorada durante sua execução, evitando irregularidades e 
proporcionando que o dinheiro público seja empregado com mais eficiência e 
eficácia. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625721 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-RJ 
Seminário do TCE-RJ trata do Controle Externo de Infraestrutura e seus desafios 
 
O fortalecimento das agências reguladoras, o advento da inteligência artificial, a 
necessidade de unidades especializadas e o aumento da demanda por 
fiscalização são alguns dos fatores que afetaram a atuação dos Tribunais de 
Contas nos últimos anos. Esses e outros temas foram tratados no seminário 
“Controle Externo de Infraestrutura”, realizado nesta segunda-feira (20/06) pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por meio de sua 
Escola de Contas e Gestão (ECG).  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/seminario_do_tce_rj_trata_do_controle_e
xterno_de_infraestrutura_e_seus_desafios 
 
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.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-contas-governador-joao-doria-serao-analisadas-
pelo-tcesp-dia-29 
 
TCM-SP 
Parlamentares da CPI da Prevent Senior entregam relatório final ao TCMSP 
 
Na tarde dessa segunda-feira (20/6), o Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo (TCMSP) recebeu o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Prevent Senior, instaurada na Câmara Municipal da capital paulista. 
Estiveram presentes para a entrega do documento, os vereadores Antonio Donato 
(presidente da CPI), Celso Giannazi (vice-presidente) e Paulo Frange (relator). Os 
membros da CPI entregaram o relatório ao presidente do TCMSP, João Antonio 
da Silva Filho, acompanhado do vice-presidente do Órgão, conselheiro Eduardo 
Tuma.  
 
 


