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TCE-BA 
Agenda Ambiental: TCE/BA recebe Selo A3P pela segunda vez consecutiva 
 
Pela segunda vez consecutiva, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(TCE/BA) recebeu, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o selo A3P. A 
certificação é concedida anualmente aos órgãos e entidades que enviam, no 
prazo, os dados ao sistema de monitoramento de gestão socioambiental da A3P 
(Ressoa), por meio do qual é possível fazer a compilação de dados e o envio do 
relatório de monitoramento anual. No caso do TCE/BA, o motivo da certificação, 
entregue pelo ministro de Estado do Meio Ambiente, Joaquim Leite, é a 
implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública no ano de 2021. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/agenda-ambiental-tce-ba-recebe-selo-a3p-pela-
segunda-vez-consecutiva 
 
TCE-ES 
TCE-ES finaliza análise concomitante de edital para concessão de reuso de água 
para fins industriais da Cesan 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) finalizou a análise de 
edital para concessão de reuso de água para fins industriais da Companhia 
Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Mas, antes de publicá-lo, a empresa 
deve observar as sete determinações e as 23 recomendações constantes no voto 
do relator, Conselheiro Luiz Carlos Cicillioti, reproduzidas no acórdão. Com a 
correção de possíveis irregularidades, o benefício potencial esperado é uma 
economia de cerca de R$ 22 milhões ao longo da vigência do contrato. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-finaliza-analise-concomitante-de-edital-para-
concessao-de-reuso-de-agua-para-fins-industriais-da-cesan-correcoes-podem-
gerar-economia-de-r-22-milhoes/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT detecta problemas estruturais, falta de remédios e de transparência nas 
escalas médicas em unidades de saúde de Cuiabá 
 
Em julgamento de auditoria de conformidade realizada para avaliar as condições 
das unidades da atenção básica de saúde de Cuiabá, o Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) detectou irregularidades como falta de medicamentos, 
ausência de transparência nas escalas médicas e de controle de carga horária, 
bem como problemas estruturais. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-detecta-problemas-estruturais-falta-de-
remedios-e-de-transparencia-nas-escalas-medicas-em-unidades-de-saude-de-
cuiaba/54528 
 



 
 

	 	

 
TCE-RS 
TCE-RS adere à Rede Nacional de Ouvidorias 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) aderiu à Rede Nacional de Ouvidorias. 
Coordenada pela Ouvidoria-Geral da União (OGU) da Controladoria-Geral da 
União (CGU), a Rede tem a finalidade de integrar as ações de simplificação 
desenvolvidas pelas ouvidorias dos Poderes, Órgãos e Entidades da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-adere-a-rede-nacional-de-ouvidorias/ 
 
Torneio Nacional de Xadrez de Cegos no Auditório do TCE 
 
No dia 2 de dezembro, às 10h30, no Auditório Romildo Bolzan do Tribunal de 
Contas, acontecerá a solenidade de abertura das finais do Torneio Nacional de 
Xadrez para Deficientes Visuais. As competições acontecerão em Porto Alegre, 
no Hotel de Passagem do Exército, no Centro de Porto Alegre, de 1º a 4 de 
dezembro. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/torneio-nacional-de-xadrez-de-cegos-no-
auditorio-do-tce/ 
 
TCE-SP 
Tribunal alerta jurisdicionados sobre fraudes em contatos por e-mail 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) emitiu, no sábado (23/7), 
comunicado endereçado aos entes jurisdicionados no qual alerta os gestores e 
responsáveis pela abertura de correspondências eletrônicas sobre a ocorrência 
de mensagens que estão utilizando indevidamente os contatos de servidores e de 
unidades técnicas do órgão. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-alerta-jurisdicionados-sobre-fraudes-
contatos-por-e-mail 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas e CRC debatem implantação do Siafic nos municípios 
sergipanos 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) recebeu nesta terça-feira, 26, 
representantes do Conselho Regional de Contabilidade (CRC), a fim de debater a 
implementação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle (Siafic) nos municípios sergipanos.  
ICMS: Conselheiro alerta municípios sobre prazo para impugnação de índices 
provisórios 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2062 
 
 


