
 
 

	 	

 
  Nº 068/2022 Data: 05-07-22 

TCE-AM 
TCE-AM alerta que gestores da educação básica cumpram com piso salarial dos 
professores 
 
Preocupado com a educação pública, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) via Secretaria de Controle Externo (Secex) emitiu um alerta aos gestores do 
ensino básico para que se adotem ações no objetivo de cumprir com o piso 
salarial dos professores. O alerta foi emitido pelo Departamento de Auditoria em 
Educação (Deae) da Corte de Contas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56224 
 
TCE-CE 
Iniciada etapa de defesa dos Trabalhos de Conclusão da Especialização 
“Políticas Públicas para Cidades Inteligentes” 
 
Transformação digital, segurança pública, mineração de textos, transporte 
público. Esses são alguns dos temas tratados nos Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC) da Pós-graduação em “Políticas Públicas para Cidades Inteligentes”, 
apresentados na primeira etapa durante esta sexta-feira (1º/7). O momento foi de 
explanação das soluções elaboradas para o desenvolvimento das cidades, em 
diversos âmbitos. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5000-iniciada-etapa-de-defesa-
dos-trabalhos-de-conclusao-da-especializacao-politicas-publicas-para-cidades-
inteligentes 
 
TCE-GO 
Tribunal reconhece denúncia feita a Ouvidoria da Corte de Contas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás reconheceu a procedência de denúncia 
feita à sua Ouvidoria sobre contrato firmado entre a organização social Instituto de 
Gestão e Humanização (IGH) e a empresa Dalla Atendimento Hospitalar para a 
prestação de serviços médicos emergenciais ao Hospital de Urgências de 
Aparecida de Goiânia (Huapa). A irregularidade apontada é a existência de 
servidores da Secretaria de Estado da Saúde do Estado (SES-GO) lotados no 
hospital que teriam participação societária na empresa contratada. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tribunal-reconhece-denuncia-feita-a-ouvidoria-da-
corte-de-contas 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MG 
Revista Controle em Foco abre chamada pública para recebimento de artigos 
científicos 
 
O Diário Oficial de Contas de hoje, 4 de julho, trouxe o EDITAL n. 002/2022, do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (MPC-
MG), referente ao chamamento de artigos científicos para a 4ª edição da Revista 
“Controle em Foco”. A revista, cuja editora é a procuradora do MPC/MG, Cristina 
Andrade Melo, foi criada em outubro de 2020 e tem como objetivo “a produção e 
divulgação de conhecimento relacionado ao controle da administração pública, 
nele se inserindo as seguintes áreas: Direito Público, Filosofia do Direito, Teoria 
Geral do Direito, Ciência Política, Sociologia Jurídica, Administração Pública, 
Contabilidade Pública e Ciências Econômicas”. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625752 
 
TCE-RJ 
Presidente do TCE-RJ recebe medalha da Biblioteca Nacional 
 
O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ), Rodrigo Melo do Nascimento, recebeu, nesta sexta-feira (01/07), a 
Medalha Biblioteca Nacional - Ordem do Mérito do Livro. A condecoração é 
concedida a acadêmicos, autoridades e intelectuais que contribuem para o 
universo da literatura. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/presidente_do_tce_rj_recebe_medalha_d
a_biblioteca_nacional 
 
SAMU: TCE determina que Secretaria Estadual de Saúde estruture Plano de 
Ação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em acórdão 
proferido na sessão plenária da quarta-feira 29/06, determinou que a Secretaria 
Estadual de Saúde estruture, em um prazo de 60 dias, um Plano de Ação para 
sanar problemas identificados no componente pré-hospitalar móvel (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU) do estado. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/samu_tce_determina_que_secretaria_est
adual_de_saude_estruture_plano_de_acao 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RO 
TCE-RO empossa novos auditores de controle externo e analistas de TI 
 
Foi realizado na última segunda-feira (1º/7) o ato de posse de oito novos 
servidores do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), aprovados no concurso 
público realizado pela Instituição. A solenidade ocorreu na sala de reuniões da 
Presidência do Tribunal, com presença reduzida de pessoas, em razão das 
medidas preventivas de ordem sanitária. 
https://tcero.tc.br/2022/07/04/tce-ro-empossa-novos-auditores-de-controle-
externo-e-analistas-de-ti/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC analisará projeto de parceria público-privada para complexo hospitalar 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro 
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, recebeu, na tarde desta sexta-feira (1°/7), do 
governador do Estado, Carlos Moisés, o projeto de parceria público-privada (PPP) 
para a construção e gestão de um complexo hospitalar em Florianópolis - a 
unidade receberia os hospitais Celso Ramos, Nereu Ramos, infantil Joana de 
Gusmão e a maternidade Carmela Dutra. O TCE/SC fará uma análise do 
documento e emitirá um parecer sobre a viabilização. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-analisara-projeto-de-parceria-publico-privada-para-
complexo-hospitalar 
 
TCE-SP 
Presidente do TCESP participa do programa 'Olhar de Repórter' na Band 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 
Conselheiro Dimas Ramalho, é um dos convidados do programa ‘Olhar de 
Repórter’, que será exibido no sábado (2/7), a partir das 9h00, na Band. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tcesp-participa-programa-olhar-
reporter-band 
 
TCM-SP 
Projeto “Integração Interáreas” apresenta GRT do TCMSP 
 
A Gestão das Relações de Trabalho (GRT) do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCMSP) foi o segundo setor apresentado no projeto “Integração 
Interáreas”, na última quinta-feira (30/06), em formato on-line. A iniciativa está 
alinhada com o Planejamento Estratégico do Tribunal e visa expor a forma como 
cada área da Corte de Contas atua, quem são seus integrantes, para que todos 
possam se conhecer. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48361 


