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TCE-AC 
SISTEMAS ALICE E MACROS SÃO APRESENTADOS AO CORPO TÉCNICO 
DO TCE/AC 
 
A Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União apresentaram na 
manhã desta terça-feira, 12, os sistemas Alice e Macros para o corpo técnico do 
Tribunal de Contas do Estado do Acre. Os sistemas incluem vários bancos de 
dados e facilitam o trabalho de controle externo. O Presidente do TCE/AC, 
Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, participou da apresentação dos sistemas, 
feita pelo Superintendente da Controladoria-Geral da União no Estado do Acre, 
Osmar Nilo Bezerra. “Os sistemas agregam várias informações e que possibilitam 
uma avaliação exata quanto a questão dos riscos na aplicação de recursos 
públicos”, afirmou o Secretário do TCU/AC, Jorge Luiz de Moraes Fonseca. 
https://tceac.tc.br/2022/07/13/sistemas-alice-e-macros-sao-apresentados-ao-
corpo-tecnico-do-tce-ac/ 
 
TCM-BA 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA APRESENTA AO TCM PROGRAMA DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 
O diretor da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento 
(SEPPI) do Ministério da Economia, Manoel Renato Machado Filho, fez na manhã 
desta sexta-feira (15/07) uma apresentação no plenário do Tribunal de Contas 
dos Municípios da Bahia sobre o FEP – Fundo de Apoio à Estruturação e ao 
Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  
https://www.tcm.ba.gov.br/ministerio-da-economia-apresenta-ao-tcm-programa-
de-parcerias-publico-privadas/ 
 
PUBLICADA A 6ª EDIÇÃO DO BOLETIM CONTÁBIL 
 
Já está disponível para consulta a edição de junho do “Boletim Contábil”, que é 
elaborado pela Diretoria de Assistência aos Municípios – DAM, do TCM. O 
informativo está em sua 6ª edição e traz notícias sobre o aplicativo lançado pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que promete facilitar o atendimento e 
a distribuição de informação para o profissional em Contabilidade e tornar as suas 
rotinas – marcadas por um denso calendário tributário – mais simples. 
https://www.tcm.ba.gov.br/publicada-a-6a-edicao-do-boletim-contabil/ 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-GO 
SFOSEng finaliza Auditorias de Conformidade em obras e serviços de engenharia 
de diversos municípios goianos 
 
A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO 
emitiu o Relatório de Auditoria e, portanto, finalizou a fase de execução de 12 
(doze) auditorias de conformidade, realizadas em diversos municípios goianos. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/07/sfoseng-finaliza-auditorias-de-conformidade-
em-obras-e-servicos-de-engenharia-de-diversos-municipios-goianos/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT é finalista do XX Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) é finalista na categoria 
Reportagem Escrita do XX Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, cujos 
vencedores serão anunciados em 5 de agosto, no Rio de Janeiro, durante o 
Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça 
(Conbrascom). Publicada no Livro Biênio 2020/2021, a reportagem “De olho no 
futuro, TCEstudantil tem inspirado alunos a atuarem junto ao controle social”, 
escrita pelo repórter da Secretaria de Comunicação do TCE-MT, André Garcia 
Santana, foi escolhida para a grande final. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-finalista-do-xx-premio-nacional-de-
comunicacao-e-justica/54483 
 
TCE-RO 
Equipe do TCE-RO faz intercâmbio na área da comunicação com os TCs de 
Santa Catarina e do Espírito Santo 
 
Em intercâmbio de experiências e boas práticas, o TCE de Rondônia realizou 
recentemente visitas técnicas aos Tribunais de Contas dos Estados de Santa 
Catarina (TCE-SC) e do Espírito Santo (TCE-ES), com o propósito de trocar 
informações sobre procedimentos, estrutura, diretrizes, resultados e ações dos 
TCs coirmãos, no que tange à efetividade do processo de comunicação com o 
público interno e externo da Corte de Contas. 
https://tcero.tc.br/2022/07/15/equipe-do-tce-ro-faz-intercambio-na-area-da-
comunicacao-com-os-tcs-de-santa-catarina-e-do-espirito-santo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SE 
Tribunal de Contas inicia nova fase do MMD-TC 2022 
 
A Comissão de Controle de Qualidade do Marco de Medição de Desempenho 
esteve reunida para dar início à segunda fase do MMD-TC, que integra o 
Programa de Qualidade e Agilidade nos Tribunais de Contas (QATC), resultado 
de uma parceria entre os Tribunais de Contas e a Atricon. 
 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2049 


