
 
 

	 	

 
  Nº 085/2022 Data: 28-07-22 

TCE-AL 
Presidente do TCE/AL recebe comissões de Direito Administrativo e Ambiental da 
OAB/AL 
 
O Presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, se 
reuniu, na manhã desta quarta-feira (27), com as comissões de Direito 
Administrativo e Ambiental da Ordem dos Advogados Seccional Alagoas (OAB-
AL), representados por Gilvan Albuquerque e Alexandra Berto. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg1Ng==&titulo=Presidente_do_TCE/AL_recebe_comiss%C3%B
5es_de_Direito_Administrativo_e_Ambiental_da_OAB/AL&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Focado em gestão participativa, TCE-AM aprova novo Plano Estratégico 2022-
2026 
 
O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Alípio Reis Firmo Filho, 
determinou em decisão monocrática, nesta terça-feira (26), a suspensão imediata 
do Pregão Presencial 18/2022 da Prefeitura de Nhamundá para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de manutenção de iluminação 
pública na cidade. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57002 
 
TCE-BA 
TCE/BA entrega Relatório e Parecer Prévio das Contas de Governo/2021 à 
Assembleia Legislativa 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) fez a entrega oficial, na 
manhã desta quarta-feira (27.07), do Relatório e Parecer Prévio emitido pela 
Corte de Contas após a apreciação das contas do Poder Executivo relativas ao 
ano de 2021. Na oportunidade, o presidente da Corte de Contas baiana, Marcus 
Presidio, e o relator das Contas de Governo/2021, João Bonfim, entregaram o 
documento ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba), 
deputado Adolfo Menezes. Cumprindo o que determina a Constituição Estadual 
de 1989, o TCE/BA apreciou as Contas de Governo, tendo feito a entrega dentro 
do prazo regimental de 60 dias a partir do seu recebimento. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-entrega-relatorio-e-parecer-previo-das-
contas-de-governo-2021-a-assembleia-legislativa 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-GO 
PM-GO concede Medalha Tiradentes ao conselheiro Saulo Mesquita 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Saulo Mesquita, 
diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex Aélson 
Nascimento), será um dos homenageados pela Polícia Militar de Goiás, por 
ocasião das comemorações do seu 164º aniversário, nesta quinta-feira (28/jul). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/pm-go-concede-medalha-tiradentes-ao-conselheiro-
saulo-mesquita 
 
TCE-MT 
Rosário Oeste será município piloto para trabalhos do GPE do TCE-MT 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu o primeiro passo para 
efetivação do Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico 
dos Municípios (GPE), em reunião virtual realizada com Rosário Oeste nesta 
terça-feira (26). O município será piloto dos trabalhos do Programa, previstos para 
12 anos. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/rosario-oeste-sera-municipio-piloto-para-
trabalhos-do-gpe-do-tce-mt/54534 
 
TCE-PB 
TCE-PB REPROVA CONTAS DA PREFEITURA DE CABEDELO, AS DE 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E REJEITA RECURSO DE EX-SECRETÁRIO 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado, em sessão ordinária híbrida, nesta 
quarta-feira (27), rejeitou as contas da prefeitura de Cabedelo, relativas ao 
exercício de 2016, sob a responsabilidade do prefeito Wellington Viana França, a 
quem foi imputado um débito no montante de R$ 2.064.711,42, em virtude das 
diversas irregularidades apontadas pela Auditoria, com destaque para 
pagamentos a servidores não identificados, os considerados “fantasmas”. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-reprova-contas-da-prefeitura-de-cabedelo-as-
de-organizacao-social-e-rejeita-recurso-de-ex-secretario 
 
TCE-RJ 
Entrevista com Edilberto Pontes, presidente do IRB, é destaque da Revista do 
TCE 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/entrevista_com_edilberto_pontes_preside
nte_do_irb_e_destaque_da_revista_do_tce 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-RJ 
Código de ética da Atricon é tema de palestra no TCMRJ 
 
O filósofo Norberto Mazai proferiu uma palestra na manhã de hoje, 25/07, para os 
servidores do Tribunal de Contas do Município do Rio (TCMRJ), sobre o Código 
de Ética da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 
Mazai falou sobre a consideração que todos devem fazer sobre o que vem a ser 
ética, o que, segundo ele, "é uma reflexão sobre a conduta humana e que tem de 
ser vivida e não sabida". A palestra foi uma iniciativa da Divisão de Treinamento e 
Capacitação (DTC), do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), e teve por 
objetivo mostrar que a ética é um tema transversal de interesse de todos os 
servidores. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16280&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCE-SP 
Painel da Transparência disponibiliza dados sobre orçamento, saúde e ensino nos 
municípios paulistas 
 
Com vistas a dar transparência aos atos e ao uso do dinheiro público, o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) promoveu melhorias no Portal da 
Transparência Municipal – plataforma que permite o acompanhamento e a 
fiscalização, de forma simples e rápida, sobre como os recursos públicos estão 
sendo aplicados pelas 644 Prefeituras de todo o Estado. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-painel-transparencia-disponibiliza-dados-sobre-
orcamento-saude-e-ensino-municipios-paulistas 
 


