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TCE-AC 
TRIBUNAL DE CONTAS NA EXPOACRE 2022 
 
Pela primeira vez o Tribunal de Contas do Estado do Acre participa da Feira 
Agropecuária do Estado – Expoacre/2022, o Stand está localizado no galpão 
institucional de serviços em parceria com o Ministério Público Estadual. O objetivo 
é aproximar cada vez mais o TCE da sociedade e a Expoacre é uma 
oportunidade de apresentar os serviços que são prestados pela instituição. 
https://tceac.tc.br/2022/08/02/tribunal-de-contas-na-expoacre-2022/ 
 
TCE-AM 
Estudantes de Alvarães, Tefé e Uarini recebem ações do TCE-AM 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Ouvidoria, realizou 
ações dos Programas “Ouvidoria + Presente” e “Ouvidoria Estudantil” com 3.435 
alunos de sete escolas da rede pública estadual nos municípios de Alvarães, Tefé 
e Uarini. Ao todo, 12 municípios já foram alcançados pelos projetos apenas este 
ano. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57115 
 
TCE-BA 
Comitê de Normas do IRB define novas NBASP para lançamento em 2022 
 
Integrantes do Comitê de Normas de Auditoria do Instituto Rui Barbosa (IRB) 
debateram, em reunião ocorrida na segunda-feira (1º/08), as ações que deverão 
ser priorizadas em 2022. A partir de novembro deste ano, o Tribunal de Contas da 
União (TCU) assumirá a presidência da Intosai - Organização das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, o que representa um marco significativo para a 
disseminação das normas profissionais entre os auditores brasileiros, como 
destacou na abertura do evento o conselheiro Inaldo Araújo, vice-presidente de 
Auditoria do IRB e presidente do Comitê de Normas. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/comite-de-normas-do-irb-define-novas-nbasp-
para-lancamento-em-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
 
TCE-GO 
TCE-GO lança concursos em comemoração aos seus 70 anos 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás está promovendo dois concursos em 
comemoração aos 70 anos de sua instalação no estado. O 2º Concurso de 
Fotografias do TCE-GO é dirigido ao público interno, com o tema “TCE-GO, 70 
anos depois”. O outro é livre para participação de qualquer interessado da 
sociedade e tem como objetivo a criação da Bandeira do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-lanca-concursos-em-comemoracao-aos-seus-
70-anos 
 
TCE-PB 
PALESTRA NO TCE-PB ABORDA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE 
 
“Por que Inteligência Artificial Impacta tanto a Saúde”? Foi o tema da palestra 
apresentada pelo médico paraibano Gláucio Nóbrega, especialista em 
gastroenterologia e endoscopia digestiva com formação também em clínica 
médica no diagnóstico e no tratamento das doenças do aparelho digestivo. 
Especialista em Inteligência Artificial pelo Mackenzie SP; Certificado em 
Tecnologia 5G pela Huawel e com MBA em Data Science e Inteligência Artificial 
pela PUCRS. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/palestra-no-tce-pb-aborda-inteligencia-artificial-na-
saude 
 
TCE-PE 
TCE disponibiliza pré-lista de gestores com contas irregulares 
 
O Tribunal de Contas do Estado divulgou, nesta terça-feira (02), uma pré-lista 
com os nomes dos gestores públicos que tiveram contas julgadas irregulares nos 
últimos oito anos. Com base nos dados informados pelo TCE, a Justiça Eleitoral 
vai definir quais candidatos ficarão inelegíveis, sem poder concorrer às eleições 
de outubro próximo, seguindo os critérios da Lei da Ficha Limpa. Na lista, estão 
os nomes de pessoas cujos processos já transitaram em julgado, ou seja, quando 
não cabe mais recurso no Tribunal de Contas. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6651-tce-disponibiliza-pre-lista-de-gestores-com-contas-irregulares 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
 
TCE-RJ 
Ministro-substituto do TCU palestrou sobre Desafios do Sistema Público de 
Planejamento e Orçamento 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por meio de sua 
Escola de Contas e Gestão (ECG/TCE-RJ) promoveu, na tarde desta segunda-
feira (01/08), a palestra “O Desafio do Controle Externo em Face do Novo Marco-
Lógico para o Sistema Público de Planejamento e Orçamento". Transmitida pelo 
YouTube, a exposição foi conduzida pelo ministro-substituto do Tribunal de 
Contas da União (TCU) André Luís de Carvalho. Antes, como parte do Programa 
de Capacitação de Membros, o representante da Corte de Contas federal abordou 
os 'Novos Parâmetros Constitucionais e Legais para o Processo de Controle', em 
atividade restrita a conselheiros e conselheiros-substitutos do TCE-RJ. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/ministro_substituto_do_tcu_palestrou_so
bre_desafios_do_sistema_publico_de_planejamento_e_orcamento 
 
TCE-SC 
TCE/SC inicia comparação de dados sobre vacinação obtidos em visita presencial 
a municípios com informações repassadas por eles em questionário 
 
A partir desta segunda-feira (1°/8), o Tribunal de Contas de Santa Catarina 
(TCE/SC) começa a verificar se os dados sobre vacinação obtidos 
presencialmente em visita a municípios do Extremo Oeste catarinense batem com 
os informados por esses mesmos municípios em questionário aplicado no início 
de junho.  
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-inicia-comparacao-de-dados-sobre-vacinacao-
obtidos-em-visita-presencial-municipios-com 
 
TCE-SE 
TCE e Aseopp realizarão treinamento sobre micro e pequenas empresas e a nova 
lei de licitações 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio 
Conceição, recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira, dia 1º, representantes 
da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas 
(Aseopp), acompanhados do diretor da Escola de Contas (Ecojan), conselheiro 
aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2070 
 
 
 
 


