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TCE-AM 
Encontro Técnico no TCE-AM reunirá presidentes de Tribunais de Contas da 
Região Norte 
 
Oito conselheiros-presidentes dos Tribunais de Contas da Região Norte participam, 
nesta quarta-feira (1º), do I Encontro Técnico do Grupo de Trabalho dos Tribunais 
da região Norte para discutir e efetivar ações relativas ao meio ambiente. O evento 
acontecerá das 9h às 12h e das 14h às 16h, na sede do Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM). As reuniões do encontro serão transmitidas, ao vivo, pelas 
redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e Instagram). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54992 
 
TCE-CE 
Prazo para envio de artigos inéditos da Revista Controle encerra dia 13 de junho 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará recebe, até o dia 13 de junho de 2022 
(segunda-feira), trabalhos científicos para compor a nova edição da Revista 
Controle – Doutrina e Artigos. Os interessados devem enviar os artigos inéditos por 
meio da plataforma digital. Profissionais, acadêmicos e servidores de órgãos 
públicos, atuantes nas áreas de Direito, Administração, Ciências Contábeis e 
Economia de todo o território nacional e internacional, podem submeter trabalhos. 
Para participar do processo seletivo, cada autor deve se cadastrar no site exclusivo 
da revista, criando um login e senha, e incluir o artigo. Os autores receberão 
notificações sobre a situação de cada fase ao longo do processo. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4950-prazo-para-envio-de-artigos-
ineditos-da-revista-controle-encerra-dia-13-de-junho 
 
TCE-ES 
TCE-ES institui Comissão Técnica para aprimorar Resolução sobre preços nas 
fiscalizações de obras 
 
A Secretaria de Controle Externo (Segex) do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo (TCE-ES), instituiu por meio da Portaria SEGEX N° 3/2022, uma 
Comissão Técnica para a conclusão dos estudos e ações relacionados à aplicação 
e aprimoramento da Resolução 329/2019, norma sobre a metodologia para análise 
de preços nas fiscalizações de obras e serviços de engenharia dos jurisdicionados 
do TCE-ES.  
https://www.tcees.tc.br/tce-es-institui-comissao-tecnica-para-aprimorar-resolucao-
sobre-precos-nas-fiscalizacoes-de-obras-e-servicos-de-engenharia/ 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-GO 
TCE-GO passa por auditoria interna da ISO 27001 
 
Teve início nesta terça-feira (31/mai)  auditoria interna referente à certificação ISO 
27001, que trata da segurança da informação. O processo de verificação será 
realizado pela consultoria Ambiente/SEBRAE e conduzido pelo auditor Frederico 
Augusto Coelho. A reunião de abertura do ciclo teve participação de representantes 
da Gerência de Tecnologia da Informação (Ger-TI) e da Diretoria de Planejamento 
(Diplan). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-passa-por-auditoria-interna-da-iso-27001 
 
TCM-PA 
Ouvidoria do TCMPA atende gestores municipais durante CAPACITação 2022 
 
Os participantes da primeira edição do projeto “CAPACITação” em 2022, realizado 
pela Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), em Santarém, tiveram a oportunidade de 
saber mais sobre a importância da implantação e o pleno funcionamento das 
ouvidorias públicas.  
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ouvidoria-do-tcmpa-atende-gestores-
municipais-durante-capacitacao-2022/ 
 
TCE-PE 
Medida cautelar determina suspensão de shows em Bom Conselho 
 
A conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Teresa Duere, expediu medida 
cautelar, monocraticamente, no último dia 27, para suspender os pagamentos de 
shows do período junino no município de Bom Conselho. De acordo com a 
justificativa da medida, a Prefeitura, que pretendia gastar R$ 1.120.000,00 em 
shows, vem deixando de cumprir obrigações previdenciárias, acumulando mais de 
R$ 6 milhões em dívidas. A conselheira, que é a relatora das contas do município, 
também justifica que o município foi alertado pelo TCE sobre falhas referentes ao 
serviço de transporte escolar prestado, além da necessidade de consertos urgentes 
em escolas municipais. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6545-medida-cautelar-determina-suspensao-de-shows-em-bom-
conselho 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PI 
Márcio Vasconcelos é empossado no cargo de Procurador-Geral do MPC-PI 
 
Na manhã desta segunda-feira, 30, o Procurador Márcio Vasconcelos foi 
empossado para exercer o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas do Piauí para o biênio que corresponde anos de 2022 a 2024. Márcio 
Vasconcelos substituirá o Procurador Pinheiro Júnior que esteve à frente do órgão 
ministerial nos últimos dois anos. A nova gestão terá início nesta quarta-feira, 01 
de junho, e se estenderá até 31 de maio de 2024. Ressalte-se que essa é a 
segunda vez que o Procurador Márcio Vasconcelos toma a frente do MPC-PI, seu 
primeiro mandato ocorreu no biênio de 2014 a 2016. 
https://www.tce.pi.gov.br/marcio-vasconcelos-e-empossado-no-cargo-de-
procurador-geral-do-mpc-pi/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ declara inidônea contratada para instalar e operacionalizar hospital de 
campanha em Quissamã 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) declarou inidônea, 
pelo prazo de um ano, a empresa ABM Saúde. O acórdão, proferido em sessão 
plenária realizada na quarta-feira dia 25/05/2022, apontou ação combinada entre a 
empresa e a prefeitura de Quissamã. As partes firmaram contrato, em março de 
2020, no valor de R$ 2,12 milhões para fornecimento de equipamentos, insumos e 
mão de obra especializada para instalação de hospital de campanha com 10 leitos 
de UTI, em decorrência da pandemia de Covid-19. Entre as irregularidades citadas 
na representação interposta pela Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE-RJ, 
estão o fato de a empresa ABM Saúde não possuir funcionários registrados e a não 
exigência de comprovação de capacidade técnica, apesar do elevado grau de 
complexidade do serviço contratado. 
  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_declara_inidonea_contratada_para
_construir_e_operar_hospital_em_quissama 
 
TCE-RJ emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2021 do 
Governo do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu, em sessão 
plenária especial realizada nesta segunda-feira (30/05), parecer prévio favorável à 
aprovação das contas de governo do chefe do Poder Executivo do Estado do Rio 
de Janeiro, governador  Cláudio Castro.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/prestacao_de_contas_de_governo_estad
o_2021 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-RJ 
TCMRJ publica Boletim Estatístico de Pessoal 2021 
 
Já se encontra atualizado no Portal do Controle Social do TCMRJ o boletim com os 
dados estatísticos de pessoal do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro, 
relativos a dezembro de 2021. 
https://tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16127&detalhada=3&
downloads=1 
 
TCE-RN 
Tribunal de Contas vai centralizar demandas de ouvidoria na plataforma Fala.BR 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) vai centralizar num canal único de 
atendimento o encaminhamento de todas as manifestações de ouvidoria 
(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/4209#gsc.tab=0, 
 
TCE-RO 
Com o 1º Simpósio para o Desenvolvimento Regional Sustentável, TCE-RO dá 
pontapé inicial para novo eixo de seu Plano Estratégico 
 
Como forma de marcar o lançamento do novo eixo do seu Planejamento 
Estratégico, que abarca o horizonte 2021/2028, o Tribunal de Contas de Rondônia 
(TCE-RO), em ação educacional conjunta realizada pela Escola Superior de Contas 
(ESCon) e pela Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan), realizou na 
manhã desta segunda-feira (30/5), o 1º Simpósio TCE-RO para o Desenvolvimento 
Regional Sustentável.  
https://tcero.tc.br/2022/05/30/com-o-1o-simposio-para-o-desenvolvimento-
regional-sustentavel-tce-ro-da-pontape-inicial-para-novo-eixo-de-seu-plano-
estrategico/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Ouvidoria do TCE-RO participa em SP de debates sobre regulamentação do 
Conselho de Usuário dos Serviços Públicos no âmbito dos TCs 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), por meio de sua Ouvidoria, participou 
nessa quarta-feira (25/5), em São Paulo, de reunião do Grupo de Trabalho do 
Comitê técnico de Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social do Instituto Rui 
Barbosa (IRB), a fim de debater e apresentar estudos que vão nortear a elaboração 
de uma proposta aos Tribunais de Contas para cumprir a determinação da Lei 
13.460/2017, quanto à criação e à composição de Conselho de Usuários dos 
Serviços Públicos no âmbito dos TCs. 
http://tcero.tc.br/2022/05/27/ouvidoria-do-tce-ro-participa-em-sp-de-debates-
sobre-regulamentacao-do-conselho-de-usuario-dos-servicos-publicos-no-ambito-
dos-tcs/ 
 
Publicado pela ESCon edital que oferta bolsas de estudo a servidores do TCE e 
MPC para MBA Parcerias Público-Privadas e Concessões 
 
A Escola Superior de Contas (ESCon) abre nesta terça-feira (31/5) o período de 
inscrições aos servidores do Tribunal de Contas (TCE-RO) e do Ministério Público 
de Contas (MPC-RO) para o processo seletivo visando à concessão de bolsa de 
estudo, mediante ressarcimento parcial, para a realização de curso de pós-
graduação lato sensu MBA Parcerias Público-Privadas e Concessões, ofertado 
pela Sociologia e Política – Escola de Humanidades, em colaboração internacional 
com a University College London/UCLC e cooperação institucional com a Rede 
Intergovernamental para o Desenvolvimento das Parcerias Público-Privadas 
(RedePPP). 
https://tcero.tc.br/2022/05/30/publicado-pela-escon-edital-que-oferta-bolsas-de-
estudo-a-servidores-do-tce-e-mpc-para-mba-parcerias-publico-privadas-e-
concessoes/ 
 
TCE-RR 
TCERR completa 31 anos de atuação em Roraima 
 
O Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) completa nesta terça-feira, 31 de maio, 
31 anos de atuação no estado de Roraima, sendo a Corte de Contas mais nova da 
federação. Como órgão técnico, fiscaliza a aplicação dos recursos públicos, com a 
análise e o julgamento das prestações de contas dos órgãos estaduais e municipais 
de Roraima, além de verificar a legalidade dos atos de nomeação dos servidores 
provenientes de concurso público, suas aposentadorias e pensões por morte aos 
seus dependentes.  
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1843 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SC 
Na Assembleia Legislativa, TCE/SC apresenta auditoria sobre efeitos da pandemia 
de covid-19 no ensino médio de escolas públicas 
 
O baixo índice de retorno de alunos às atividades escolares e a insuficiência de 
oferta de educação profissional técnica na rede estadual são duas das principais 
constatações do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) apresentadas na 
tarde desta segunda-feira (30/5) à Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente da Assembleia Legislativa, em encontro sobre os impactos da 
pandemia de covid-19 na educação de nível médio no Estado. Também 
participaram representantes do Ministério Público estadual (MPSC), do Tribunal de 
Justiça (TJSC) e da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa 
Catarina (Undime-SC). Os dados são resultado de auditoria operacional que tem o 
objetivo de verificar as ações que estão sendo planejadas e implantadas pela rede 
estadual de educação para minimizar consequências 
https://www.tcesc.tc.br/na-assembleia-legislativa-tcesc-apresenta-auditoria-sobre-
efeitos-da-pandemia-de-covid-19-no-ensino 
 
 
 


