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TCE-AC 
TCE/AC PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 
A Comissão de Constituição e Justiça presidida pelo Deputado Estadual Chico 
Viga discutiu na manhã desta terça-feira, 12, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
durante uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa.  Participaram da 
Audiência Pública, a Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, a 
Desembargadora Waldirene Cordeiro, o Procurador-Geral de Justiça, Danilo 
Lovisaro, a Defensora-Geral, Simone Azambuja, o Secretário da SEFAZ, Amarísio 
Freitas, o Secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni e representando o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald 
Polanco,  a Diretora Administrativa e Financeira, Ana Cristina Araújo. 
https://tceac.tc.br/2022/07/12/tce-ac-participa-de-audiencia-publica-da-comissao-
de-constituicao-e-justica/ 
 
TCE-AM 
Conselheiro do TCE-AM suspende show de Wesley Safadão em Tabatinga 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Júlio Pinheiro, 
suspendeu o show do cantor Wesley Safadão no município de Tabatinga. A 
decisão, por meio de uma medida cautelar, foi concedida durante a 25ª Sessão 
Ordinária, ocorrida na manhã desta terça-feira (12), no Plenário da Corte de 
Contas. A contratação de Wesley Safadão custaria R$700 mil aos cofres do 
município. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56414 
 
TCM-BA 
DIRETORIA DO TCM PUBLICA NOVO BOLETIM INFORMATIVO 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios, através da sua Diretoria de Assistência aos 
Municípios – DAM, publicou o “Boletim Informativo DAM”, referente ao período de 
abril a junho de 2022. O documento reúne os pareceres consultivos elaborados 
pelos técnicos da diretoria, a partir dos questionamentos mais demandados pelos 
jurisdicionados, através do “Fale com DAM”. 
https://www.tcm.ba.gov.br/diretoria-do-tcm-disponibiliza-novo-boletim-informativo/ 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-CE 
TCE Ceará inicia auditoria sobre oferta de creches e escolas para crianças de 
zero a cinco anos 
 
Com o intuito de avaliar as ações adotadas pelos municípios para ofertar às 
crianças de zero a cinco anos acesso a creches e escolas, garantindo o processo 
de educar e cuidar, foram realizadas visitas de campo, no período de 20 a 28 de 
junho, aos Municípios de Acopiara, Aurora, Icó, Jaguaribe, Miraíma e Tururu. As 
visitas constituem uma das etapas da auditoria operacional em Educação Infantil 
realizada pela Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais II, da Secretaria de 
Controle Externo (Secex) do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5015-tce-ceara-inicia-auditoria-
sobre-oferta-de-creches-e-escolas-para-criancas-de-zero-a-cinco-anos 
 
TCE Ceará sedia Seminário IRB 2022 na região Nordeste 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará vai sediar, no dia 29 de julho, o 
Seminário IRB 2022 na região Nordeste, que tem como tema central “Governança 
e Monitoramento Fiscal de Entes da Federação”. O evento contará com as 
presenças do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, do 
presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes, e do presidente do Tribunal de 
Contas do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5014-tce-ceara-sedia-seminario-
irb-2022-na-regiao-nordeste 
 
TCE-ES 
TCE-ES emite parecer prévio pela aprovação da prestação de contas anual de 
2021 do governador Renato Casagrande 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) deliberou, por 
unanimidade, pela emissão de parecer prévio recomendando ao Legislativo 
estadual a aprovação da Prestação de Contas Anual (PCA), exercício de 2021, do 
governador do Estado, José Renato Casagrande. Foram expedidas oito 
recomendações e oito observações. A apreciação ocorreu na tarde desta 
segunda-feira (11), no Plenário do Tribunal, em sessão especial presencial. A 
relatoria é do conselheiro Sérgio Aboudib. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-emite-parecer-previo-pela-aprovacao-da-prestacao-
de-contas-anual-de-2021-do-governador-renato-casagrande/ 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-GO 
Presidente do TCE-GO e prefeito de Goiânia definem ações em favor do Pacto 
pela Primeira Infância 
 
Em audiência hoje (11/jul) com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), conselheiro Edson Ferrari, 
tratou do Pacto Nacional pela Primeira Infância. O Prefeito comprometeu-se em 
assumir a campanha na Capital e para isso vai providenciar que uma equipe 
técnica se reúna com servidores do TCE incumbidos das ações em prol da 
primeira infância, para se inteirar dos detalhes e planejar a participação do 
município. A primeira reunião do grupo deve ocorrer no próximo mês. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-e-prefeito-de-goiania-definem-
acoes-em-favor-do-pacto-pela-primeira-infancia 
 
TCM-PA 
Presidente e vice-presidente do TCMPA são condecorados com medalha do TCE-
PA 
 
A presidente e o vice-presidente do TCMPA, conselheira Mara Lúcia e 
conselheiro Antonio José Guimarães, foram homenageados com a outorga da 
Medalha Serzedello Correa, entregue pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará 
(TCE-PA) para autoridades do Poder Judiciário e do Controle Externo, em sessão 
solene que ocorreu na manhã desta terça-feira (12), no plenário da Corte de 
Contas. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/presidente-e-vice-presidente-do-tcmpa-sao-
condecorados-com-medalha-do-tce-pa/ 
 
TCE-PR 
Atuação do TCE-PR resulta na retomada de 32 obras que estavam paralisadas 
 
A atividade fiscalizatória exercida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) no 
ano passado fez com que Curitiba e outros cinco municípios paranaenses 
retomassem 32 obras que estavam paralisadas, colocando à disposição de uma 
população de quase 2,5 milhões de pessoas benfeitorias públicas cujo valor 
contratado atinge quase R$ 189 milhões. Das 32 obras retomadas, 19 já foram 
concluídas e entregues. Elas totalizam investimento de R$ 41 milhões. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/atuacao-do-tce-pr-resulta-na-retomada-de-32-
obras-que-estavam-paralisadas/9831/N 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Funções das cortes de contas na Itália é tema de palestra no TCE-PR 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) realizou nesta quarta-feira 
(6 de junho) a palestra "As Funções das Cortes de Contas na Itália e a 
Responsabilidade dos Agentes Públicos". O evento, promovido pela Escola de 
Gestão Pública do TCE-PR, foi realizado no auditório do Tribunal de Contas, das 
10h às 11h, e foi transmitido pelo Canal da EGP no YouTube. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/funcoes-das-cortes-de-contas-na-italia-e-tema-
de-palestra-no-tce-pr/9832/N 
 
TCE-PE 
Manual de Segurança Cibernética dos TCs é discutido em reunião do IRB 
 
O conselheiro Carlos Neves participou da reunião da Diretoria e Presidentes de 
Comitês Técnicos do Instituto Rui Barbosa (IRB), realizada no último dia cinco de 
julho, em Brasília. Carlos Neves é diretor do Comitê de Tecnologia, Governança e 
Segurança de Informação do IRB, no biênio 2022-2023. A reunião foi comandada 
pelo presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes (TCE-CE). Na ocasião, 
foram discutidas algumas pautas importantes de atuação da entidade. Os 
representantes dos comitês fizeram uma apresentação dos projetos 
desenvolvidos, bem como o compartilhamento de ações futuras, entre elas, a 
elaboração de diagnósticos e manuais. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/386-
2022/julho/6618-encontro-do-irb-discute-elaboracao-de-manual-de-seguranca-
cibernetica-dos-tcs 
 
TCE-PI 
TCE-PI divulga fontes de recursos para 2023 e alerta para adequação dos 
SIAFICs 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio do Núcleo de 
Planejamento e Desenvolvimento do Controle Externo (NPDCEX), informa aos 
jurisdicionados que as prestações de contas de competências a partir do exercício 
de 2023 enviadas através do sistema SAGRES-Contábil deverão obedecer a 
Estrutura e a Codificação Padronizadas de Fonte ou Destinação de Recursos 
estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), atual órgão central de 
contabilidade da União. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-divulga-fontes-de-recursos-para-2023-e-alerta-
para-adequacao-dos-siafics/ 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-RJ 
TCMRJ realiza Sessão Especial para apreciação das Contas de Governo relativas 
a 2021 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza nesta quarta-feira, 
dia 13 de julho, às 9h45, Sessão Especial para apreciação das Contas de 
Governo do Município do Rio de Janeiro, relativas ao exercício do ano de 2021. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16249&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCE-RO 
Imprensa destaca o projeto “Pontes pela Educação”, realização do TCE-RO e 
órgãos parceiros 
 
O primeiro evento do projeto “Pontes pela Educação: Busca Ativa Escolar e 
Governança em Redes”, realizado pelo Tribunal de Contas (TCE-RO) e órgãos 
parceiros em São Miguel do Guaporé, visando, especialmente, aperfeiçoar ações 
de combate à evasão, ao abandono e à exclusão escolar no Estado de Rondônia, 
teve repercussão positiva junto à mídia local. 
https://tcero.tc.br/2022/07/12/imprensa-destaca-o-projeto-pontes-pela-educacao-
realizacao-do-tce-ro-e-orgaos-parceiros/ 
 
TCE-SC 
Em visita ao TCE/SC, presidente do TRF4 destaca importância do aprimoramento 
da relação entre as instituições 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro 
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, recebeu nesta segunda-feira (12/7), em visita 
institucional, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), 
desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira. 
https://tcesc.tc.br/em-visita-ao-tcesc-presidente-do-trf4-destaca-importancia-do-
aprimoramento-da-relacao-entre 
 
TCE-SP 
TCE pede esclarecimentos ao Governo de SP sobre suspensão de reajuste em 
pedágios 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) concedeu um prazo de 
dez dias para que o Governo Estadual forneça esclarecimentos a respeito da 
suspensão de reajuste das tarifas do pedágio de concessionárias que 
administram o sistema rodoviário estadual, com ressarcimento dos valores pelo 
erário 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-pede-esclarecimentos-ao-governo-sp-sobre-
suspensao-reajuste-pedagios 



 
 

	 	

 
TCM-SP 
Atricon propõe ação ao STF para garantir transparência em licitações e contratos 
no Município de São Paulo 
 
Para evitar possíveis danos ao erário causados pelos efeitos da Lei nº 
17.731/2022, do Município de São Paulo, a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) ajuizou no Supremo Tribunal Federal 
(STF) a ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
nº 992. A lei contestada “estabelece as diretrizes gerais para a prorrogação e 
relicitação dos contratos de parceria entre o Município de São Paulo e a iniciativa 
privada, e dá providências correlatas”. O relator da ADPF é o ministro Gilmar 
Mendes. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48563 
 
Prodam traz especialista do Google ao TCMSP para tratar de modernização da 
Administração Pública 
 
Estruturar a Administração Pública dentro de novas tecnologias pode mudar os 
rumos de grandes decisões que impactam a vida de milhares de pessoas. A 
Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São 
Paulo (PRODAM) vem buscando essa inserção por meio de uma parceria com o 
Google Cloud, uma suíte de computação em nuvem com mais de 150 produtos 
entre armazenamento, análise de dados, bancos de dados, etc. Para entender os 
benefícios dessa prestação de serviços, o Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo (TCMSP) abriu as portas para a apresentação "Prodam e Google: 
instrumentos para a modernização da Administração Pública", na sexta-feira 
(08/07). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48535 
 
 


