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TCE-AP 
Macrotendências do controle externo são debatidos em palestra online 
 
As macrotendências do controle externo foram debatidas em palestra online 
ministrada nesta sexta-feira (15/07), pela Dra Heloisa Helena Nascimento Rocha, 
auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais.  
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/macrotendencias-do-controle-externo-sao-
debatidos-em-palestra-online 
 
Mais de setenta atendimentos encerraram nesta quinta-feira o IV TCE na 
Comunidade 
 
Mais de setenta pessoas em busca da Carteira de Identidade foram atendidas 
nessa semana, pelo Super Fácil, em Mazagão. A ação encerrou, oficialmente, os 
atendimentos iniciados no último dia 02, durante o IV TCE na Comunidade. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/mais-de-setenta-atendimentos-encerraram-
nesta-quinta-feira-o-iv-tce-na-comunidade 
 
TCE-BA 
Uso de drones nas auditorias foi tema de visita técnica do TCE/BA ao GRAER da 
PM/BA 
 
Com o propósito de buscar conhecimento sobre a operação de aeronaves 
remotamente pilotadas, mais conhecidas como drones, nesta quinta-feira (14/07) 
representantes do TCE/BA visitaram o Grupamento Aéreo (GRAER) da Polícia 
Militar do Estado da Bahia (PM/BA).  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/uso-de-drones-nas-auditorias-foi-tema-de-visita-
tecnica-do-tce-ba-ao-graer-da-pm-ba 
 
TCE-ES 
TCE-ES está definindo quais ações de controle externo realizará em 2023, e pede 
colaboração da sociedade em geral. Participe! 
 
Você queria que o Tribunal de Contas atuasse para resolver algum problema 
público? Para isso, o TCE-ES abre um espaço para ouvir você, jurisdicionado ou 
cidadão, para contribuir com a definição das ações de fiscalização de 2023. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-esta-definindo-quais-acoes-de-controle-externo-
realizara-em-2023-e-pede-colaboracao-da-sociedade-em-geral-participe/ 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PR 
Tribunal renova parceria com o Crea-PR para a melhoria de obras públicas 
 
Com o objetivo de melhorar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras 
públicas, o Tribunal de Contas renovou convênio com o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná. Por meio do Termo de 
Cooperação Técnica, as duas instituições podem realizar ações conjuntas de 
capacitação, emissão de normativas técnicas e atividades de fiscalização em todo 
o Paraná. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunal-renova-parceria-com-o-crea-pr-para-a-
melhoria-de-obras-publicas/9838/N 
 
Guiadas pelo TCE-PR, prefeituras economizam ao contratar transporte escolar 
 
Diversas prefeituras paranaenses estão conseguindo poupar recursos ao 
contratarem, por meio de licitação, serviços de transporte escolar. Os benefícios 
são resultados diretos das orientações técnicas que as entidades vêm recebendo 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) a respeito do assunto. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/guiadas-pelo-tce-pr-prefeituras-economizam-
ao-contratar-transporte-escolar/9850/N 
 
TCE-PI 
Revista TCE-PI abre chamada para envio de artigos 
 
A Revista do TCEPI, vinculada à Escola de Gestão e Controle Alcides Nunes do 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, convida pesquisadores, professores, 
mestres e doutores do Brasil e do exterior a submeterem seus artigos para 
publicação no periódico edição 2022. O prazo para envio dos artigos é de 06 de 
junho a 20 de julho. 
https://www.tce.pi.gov.br/revista-tce-pi-abre-chamada-para-envio-de-artigos-2/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ visita instituições de controle externo da Colômbia 
 
Uma comitiva de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ), liderada pelo conselheiro-presidente, Rodrigo Melo do Nascimento, 
visitou, entre os dias 11 e 15 de julho, três importantes entidades fiscalizadoras da 
Colômbia: a Controladoria-Geral da República, instituição equivalente ao Tribunal 
de Contas da União brasileiro, a  Auditoria-Geral da República e a Controladoria 
de Bogotá. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_visita_instituicoes_de_controle_ext
erno_da_colombia 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RO 
TCE-RO divulga recomendação sobre vedação de uso de instalações públicas 
para campanha eleitoral 
 
Tendo em vista o período eleitoral, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) 
divulga a Recomendação de nº 01/2022/PR-RO/PRE, emitida pelo Ministério 
Público Federal (MPF), por intermédio da Procuradoria Regional Eleitoral em 
Rondônia (PRE-RO), que proíbe a utilização de repartições públicas para 
realização de atos de pré-campanha ou de campanha eleitoral em prol de 
candidato/a, partido, federação ou coligação, inclusive mediante uso de bóton, 
camiseta ou de qualquer outro acessório por servidores públicos. 
https://tcero.tc.br/2022/07/18/tce-ro-divulga-recomendacao-sobre-vedacao-de-
uso-de-instalacoes-publicas-para-campanha-eleitoral/ 
 
TCE-SC 
Unicef confirma participação em evento nacional conjunto sobre Educação em 
Florianópolis organizado pelo TCE/SC e MPSC 
 
A organização do IV Simpósio Nacional de Educação (Sined) e do III Encontro 
Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação confirmou na 
última semana a participação do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância) no evento unificado marcado para os dias 9, 10 e 11 de agosto em 
Florianópolis. A representação será feita pela chefe da Área de Educação da 
entidade no Brasil, Mônica Rodrigues Dias Pinto, que participará do painel 
Educação e Intersetorialidade de Políticas Públicas 
https://www.tcesc.tc.br/unicef-confirma-participacao-em-evento-nacional-conjunto-
sobre-educacao-em-florianopolis-organizado 
 
TCE/SC é o primeiro tribunal de contas do Brasil a integrar ecossistema de 
inovação aberta para a solução de desafios voltados ao aperfeiçoamento das 
suas atividades 
 
Servidores do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) participaram, na 
tarde desta quinta-feira (14/7), da primeira reunião do Laboratório de Inovação do 
Controle Externo (Lince) após o órgão de fiscalização ingressar no ecossistema 
de inovação aberta como corporate do Linklab da Associação Catarinense de 
Tecnologia (Acate). A iniciativa tem como foco a busca de soluções inovadoras 
para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelo TCE/SC. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-e-o-primeiro-tribunal-de-contas-do-brasil-integrar-
ecossistema-de-inovacao-aberta-para 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SP 
TCE distribui mais de 1,5 mil roupas em varal solidário no Centro de SP 
 
Com o lema ‘Doe o que puder. Pegue o que precisar’, a campanha do agasalho 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para o inverno de 2022 
distribuiu 1.621 peças de roupas, além de cobertores, para pessoas em situação 
de vulnerabilidade na região central da Capital. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-distribui-mais-15-mil-roupas-varal-solidario-
centro-sp 
 
Mais de 2,4 mil participam de curso do TCE sobre Nova Lei de Licitações 
 
Com mais de 1 mil participantes presenciais e 1,4 mil acompanhando as 
atividades virtualmente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
realizou, na quinta-feira (14/7), no Centro Internacional de Convenção Dr. Nelson 
Barbieri, em Araraquara, capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos 
(Lei nº 14.133/2021). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-mais-24-mil-participam-curso-tce-sobre-nova-lei-
licitacoes 
 
TCE-SE 
Conselheira Susana Azevedo apresenta levantamento que atesta desigualdade 
de gênero nos TCs 
 
Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 18, a segunda reunião do Grupo de 
Trabalho (GT) para Promoção da Igualdade de Gênero dos membros Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Coordenado pela 
conselheira do TCE/SE, Susana Azevedo, o grupo tem como propósito a 
promoção da igualdade de gênero no âmbito do Sistema Tribunais de Contas do 
Brasil. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2050 
 


