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TCE-AM 
TCE-AM irá registrar e categorizar benefícios gerados por ações do Controle 
Externo 
 
Para categorizar, sistematizar e divulgar os benefícios gerados pelo Tribunal de 
Contas do Amazonas (TCE-AM), a Secretaria de Controle Externo (Secex/TCE-
AM), por determinação do conselheiro-presidente Érico Desterro, passa, a partir 
de agora, a adotar o ‘Manual de Quantificação de Benefícios’, idealizado pela 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57030 
 
Por meio de projetos, TCE-AM incentiva 8 mil estudantes do Amazonas a 
fiscalizar gastos públicos 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Ouvidoria, percorreu 
36 escolas do interior do Amazonas para apresentar os programas “Ouvidoria + 
Presente” e “Ouvidoria Estudantil” nos últimos 90 dias. As ações cumprem o 
objetivo de despertar, em cada aluno, o senso de fiscalização dos recursos e 
políticas públicas, aproximando a população do TCE-AM. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57026 
 
TCE-ES 
Presidente e vice do TCE-ES, Rodrigo Chamoun e Rodrigo Coelho, dialogam com 
Transparência Internacional 
 
A convite da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), o 
presidente do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, e o vice-presidente, Rodrigo Coelho, 
se reuniram com representantes da Findes, das ONG’s Transparência 
Internacional e Transparência Capixaba, e de outros órgãos públicos, para 
dialogar sobre integridade e transparência no ambiente público-privado, na tarde 
desta quarta-feira (27), no prédio da Findes, em Vitória. 
https://www.tcees.tc.br/presidente-e-vice-do-tce-es-rodrigo-chamoun-e-rodrigo-
coelho-dialogam-com-a-transparencia-internacional-sobre-integridade/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Secretária do TCE-ES participa de debate sobre reequilíbrio econômico-financeiro 
de contratos de obras 
 
Promover o diálogo entre instituições sobre reequilíbrio econômico-financeiro de 
contratos de obras públicas. Nesse contexto, a secretária de Controle Externo de 
Fiscalizações (Secex Fiscalizações), Flavia Holtz, participou, em Santa Catarina, 
do evento “Diálogos Técnicos”, no qual ela falou sobre a atuação, normativos e 
decisões no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Além 
dela, estavam presentes os auditores de controle externo Anderson Uliana Rolim 
e Guilherme Bride Fernandes, como presidente e diretor de Comunicação do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), respectivamente. 
https://www.tcees.tc.br/secretaria-do-tce-es-participa-de-debate-sobre-reequilibrio-
economico-financeiro-de-contratos-de-obras-publicas/ 
 
TCE-MT 
Novo modelo de atuação fiscalizatória traz mais eficiência ao controle externo 
 
Aumentar a produtividade no controle externo, tornar o Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) mais presente nos municípios, reduzir o estoque 
processual e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços prestados ao 
cidadão. Esse foi o foco do novo modelo de atuação fiscalizatória implementado 
pelo presidente, conselheiro José Carlos Novelli, e que já no primeiro semestre 
apresentou resultados efetivos, materializados em números. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novo-modelo-de-atuacao-fiscalizatoria-traz-
mais-eficiencia-ao-controle-externo/54543 
 
TCE-PI 
Tribunal de Contas identifica Câmaras que descumpriram limites de gastos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da V Divisão Técnica 
da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), realizou 
levantamento a respeito do cumprimento de limites de gastos constitucionais e 
legais das Câmaras Municipais quanto ao exercício 2021.  
https://www.tce.pi.gov.br/tribunal-de-contas-identifica-camaras-que-
descumpriram-limites-de-gastos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RJ 
TCE-RJ emite orientação sobre uso de recursos provenientes de royalties do 
petróleo 
 
A partir de consulta formulada pelo Instituto de Previdência de Paraíba do Sul 
(PREVSUL), solicitando orientações sobre a possibilidade de utilização dos 
recursos provenientes de repasses de royalties de petróleo para pagamento de 
despesas previdenciárias, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ) proferiu acórdão com esclarecimentos sobre o tema. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_emite_orientacao_sobre_uso_de_r
ecursos_provenientes_de_royalties_do_petroleo 
 
TCM-SP 
Presidente do TCMSP é entrevistado sobre inclusão de modernização de 
semáforos na PPP da Iluminação 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
conselheiro João Antonio da Silva Filho, foi o entrevistado ao vivo do programa 
Band News São Paulo, da rádio Band News FM, nesta quinta-feira (28/07). Como 
relator do processo que trata da inclusão do serviço de modernização do sistema 
semafórico da cidade na Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública, 
João Antonio falou sobre os questionamentos do TCMSP em relação à proposta 
do Executivo Municipal, as fases da tramitação, e os prazos previstos, entre 
outros temas. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-10-dias-para-hospital-universitario-usp-
explicar-cancelamento-concurso-publico 
 
TCE-SE 
Membros do TCE e MPC fazem visita técnica a município alagoano destaque no 
Ideb 
 
Motivados pelo desempenho destacado do município alagoano de Coruripe no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a conselheira do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE/SE), Susana Azevedo, e o procurador-geral do 
Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello, foram até a 
localidade nesta quarta-feira, 27, para conhecer o trabalho desenvolvido na rede 
pública de ensino. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2065 
 


