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TCU 
TCU analisa segurança cibernética de instituições federais 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Vital do 
Rêgo, acompanhamento para avaliar a maturidade das organizações federais 
quanto à implementação de controles críticos de segurança da informação e 
segurança cibernética. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-seguranca-cibernetica-de-
instituicoes-federais.htm 
 
TCE-AM 
Ouvidor-geral do TCE-AM participa de inauguração de instalações das 
promotorias do MP-AM em Itacoatiara 
 
O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro 
Josué Cláudio, representou a Corte de Contas na inauguração das novas 
instalações das três promotorias de Justiça em Itacoatiara. O evento, organizado 
pelo Ministério Público Estadual (MPE-AM), ocorreu na manhã desta quinta-feira 
(11). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57433 
 
TCM-BA 
AUDITORES DO TCM ACOMPANHAM RESULTADOS DE AUDITORIA SOBRE 
COBERTURA VACINAL 
 
O auditor de Infraestrutura, Luiz Carlos da Costa Lino Leite, e o auditor de 
Controle Externo, Tiago Luz Bibiano, estão na cidade de Lima, no Peru, 
representando o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia em evento que irá 
apresentar os resultados da auditoria realizada em 14 países da América Latina 
sobre a taxa de cobertura vacinal da população. O “Taller de Consolidación de la 
Auditoria Coordinada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3b” acontece entre os 
dias 11 e 12 de agosto. 
https://www.tcm.ba.gov.br/auditores-do-tcm-acompanham-resultados-de-auditoria-
sobre-cobertura-vacinal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-GO 
Pacto pela Primeira Infância é destaque na reunião do Gaepe 
 
Em mais uma reunião realizada nesta quinta-feira (11/ago) pelo Gabinete de 
Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Goiás (Gaepe-GO) o 
destaque foi a apresentação feita pela Secretaria do Controle Externo do TCE-
GO. A secretária, Ana Paula Rocha, fez um relato da atuação dos tribunais de 
contas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas destinadas à primeira 
infância. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/pacto-pela-primeira-infancia-e-destaque-na-reuniao-
do-gaepe 
 
TCE-MA 
TCE entrega à justiça eleitoral lista de “possíveis” gestores inelegíveis 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) cumpriu, nesta sexta-feira (12), etapa 
fundamental do processo eleitoral, protagonizada pelas cortes de contas de todo 
o país. Três dias antes do prazo legal, o presidente do TCE, conselheiro 
Washington de Oliveira, entregou formalmente à presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), desembargadora Angela Salazar, a lista de gestores com contas 
rejeitadas por irregularidade insanável nos últimos oito anos. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2420-tce-entrega-a-justica-eleitoral-
lista-de-possiveis-gestores-inelegiveis 
 
TCE vai fiscalizar portais da transparência ou páginas oficiais de órgãos dos três 
poderes 
 
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) emitiu 
ordem de serviço determinando que sejam avaliados, dentro do Programa 
Nacional de Transparência Pública, os portais da transparência ou páginas 
oficiais de órgãos do poderes Executivo, Legislativo e Judiciários do Estado. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2422-tce-vai-fiscalizar-portais-da-
transparencia-ou-paginas-oficiais-de-orgaos-dos-tres-poderes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MT 
TCE-MT fará recomendações a Estado e municípios para dar efetividade ao Mais 
MT Cirurgias 
 
Depois de constatar falhas na execução do programa Mais MT Cirurgias, o 
Comitê Temático de Saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
recebeu representantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 
Mato Grosso (Consems-MT) para entender o porquê de as cirurgias não estarem 
sendo realizadas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-fara-recomendacoes-a-estado-e-
municipios-para-dar-efetividade-ao-mais-mt-cirurgias/54631 
 
TCE-MS 
TCE-MS tem novo painel com imagens aéreas de municípios 
 
O novo painel com imagens atualizadas dos 79 municípios do Estado já está 
instalado no hall da escadaria principal interna, na sede do prédio do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6729/tce-ms-tem-novo-painel-com-
imagens-aereas-de-municipios 
 
TCE-MG 
TCEMG participa como moderador de painel sobre educação 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) 
Cláudio Terrão foi o mediador do painel que debateu os principais aspectos 
controvertidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - 4ª Reunião Ordinária 
da Comissão Geral de Trabalhos Técnicos do Comitê Técnico de Educação, do 
Instituto Rui Barbosa. O encontro foi realizado no Tribunal de Contas de Santa 
Catarina, em Florianópolis, ontem, 11 de agosto. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625798 
 
Auditoria Financeira da corte de contas mineira atrai visita do TCE-RJ 
 
Minas Gerais é um destino procurado pelo turismo cultural, pelas cidades 
históricas, pela natureza e pela gastronomia. Mas os técnicos do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) desembarcaram em Belo Horizonte 
por outro motivo. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625799 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PA 
Eleições 2022: TCE-PA divulga lista de gestores com contas irregulares 
 
Na sexta-feira, 12, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) 
encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) a relação com os nomes de 
gestores que tiveram contas julgadas irregulares no período de outubro de 2014 a 
agosto de 2022. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6654-eleicoes-2022-tce-pa-divulga-
lista-de-gestores-com-contas-irregulares 
 
Ouvidoria do TCE-PA participa de reuniões de grupo de trabalho do Comitê 
Técnico de Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social do IRB 
 
Integrantes do grupo de trabalho do Comitê Técnico de Ouvidorias, Corregedorias 
e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), estiveram reunidos nos dias 2 e 
4 de agosto, na modalidade virtual, para a conclusão de atividades e cumprimento 
da agenda de trabalho. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6653-ouvidoria-do-tce-pa-participa-
de-reuniao-de-grupo-de-trabalho-do-comite-tecnico-de-ouvidorias-corregedorias-
e-controle-social-do-irb 
 
TCM-PA 
TCMPA tem avaliação positiva de comissão do projeto Marco de Medição dos 
Tribunais de Contas 
 
A Comissão de Garantia de Qualidade da Avaliação (CGQA) do projeto Marco de 
Medição dos Tribunais de Contas (MMD-TC) avaliou de forma positiva a 
participação do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) no processo 
de avaliação. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-tem-avaliacao-positiva-de-comissao-do-
projeto-marco-de-medicao-dos-tribunais-de-contas/ 
 
TCMPA entrega matérias recicláveis aos catadores de Belém 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) entregou 2.582,60kg em 
materiais recicláveis aos profissionais da Associação de Catadores da Coleta 
Seletiva de Belém (ACCSB). A ação integra o programa “TCM Sustentável”, que 
estimula a adoção de práticas de preservação e sustentabilidade do meio 
ambiente entre servidores e colaboradores da Corte de Contas. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-entrega-materias-reciclaveis-aos-
catadores-de-belem/ 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PR 
TCE-PR formaliza adesão ao Programa Nacional de Transparência Pública 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) formalizou, no início deste 
mês, sua adesão ao Programa Nacional de Transparência Pública, iniciativa 
voltada à promoção de ações voltadas à ampliação da publicidade das 
informações produzidas ou custodiadas pelos órgãos estatais de todo o Brasil. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-formaliza-adesao-ao-programa-nacional-
de-transparencia-publica/9906/N 
 
TCE-PI 
TCE Piauí 123 anos: confira a programação da semana de aniversário 
 
A Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) divulgou a 
programação da última semana de aniversário de 123 anos da Corte de Contas 
piauiense. Em virtude da Portaria nº 686/2022, que estabelece o ponto facultativo 
na segunda-feira (15) e do feriado na terça-feira (16) por conta do aniversário de 
Teresina, a programação teve uma alteração, mudando a atividade que estava 
prevista para a segunda-feira para a quarta (17). 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-123-anos-confira-a-programacao-da-semana-
de-aniversario/ 
 
TCE-RS 
Atuação do TCE-RS contribui para sucesso da concessão de parques estaduais 
 
Nesta quinta-feira (11), foi realizado o leilão de concessão dos Parques Estaduais 
do Caracol e do Tainhas. O vencedor ofertou R$ 150 milhões de outorga fixa, com 
ágio de 5.341% em relação ao valor mínimo estipulado. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/atuacao-do-tce-rs-contribui-para-sucesso-
da-concessao-de-parques-estaduais/ 
 
TCE-RO 
TCE-RO determina suspensão de concurso da Polícia Civil devido a exigência 
ilegal contida em edital 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), por meio de decisão monocrática 
proferida nessa quinta-feira (11/8) pelo Conselheiro Edilson de Sousa Silva, 
determinou a imediata suspensão do edital de concurso público deflagrada pela 
Polícia Civil, visando o provimento de vagas para os cargos de Delegado, Médico-
Legista, Datiloscopista e Técnico em Necropsia, em razão de irregularidade 
detectada no Edital nº 02/2022/PC-DGPC. 
https://tcero.tc.br/2022/08/12/tce-ro-determina-suspensao-de-concurso-da-policia-
civil-devido-a-exigencia-ilegal-contida-em-edital/ 
 



 
 

	 	

 
TCE-RR 
Comissão MMD-TC entrega Certificado de Garantia de Qualidade ao TCERR 
 
A Comissão de Garantia de Qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC) entregou, nesta sexta-feira (12), o Certificado de 
Garantia de Qualidade ao presidente do Tribunal de Contas de Roraima 
(TCERR), conselheiro Manoel Dantas, em reunião com a equipe local realizada 
no Plenário da instituição. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1877 
 
Em homenagem aos pais, TCERR promove roda de conversa e palestra sobre 
relações entre pais e filhos 
 
Nesta quinta-feira, 11, o TCERR promoveu, no Plenário, evento em comemoração 
ao Dia dos Pais, em homenagem aos servidores. A solenidade contou com a 
palestra “A importância do tempo de qualidade e o seu reflexo no fortalecimento 
das relações”, ministrada pela psicóloga Júlia Arnoud. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1876 
 
TCE-SC 
Carta de evento conjunto promovido pelo TCE/SC e pelo MPSC traça ações para 
a melhoria contínua da qualidade da educação, diante do cenário da política 
pública na área 
 
Está publicada no hotsite do 4º Simpósio Nacional de Educação (Sined) e do 3º 
Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação a carta, 
redigida pelos organizadores do evento conjunto, que traça as diretrizes e os 
encaminhamentos para a criação de uma agenda comum voltada à melhoria da 
qualidade da educação em todo o Brasil. 
https://www.tcesc.tc.br/carta-de-evento-conjunto-promovido-pelo-tcesc-e-pelo-
mpsc-traca-acoes-para-melhoria-continua-da 
 
TCE-SP 
Ministro do STF profere palestra de encerramento da XX Semana Jurídica 
 
Debates sobre controle da corrupção marcaram o encerramento da XX Semana 
Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), ontem (12/8), 
no Auditório Nobre, na Capital. O tema foi apresentado pelo Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que traçou um panorama sobre 
indicadores de governança pública, entre 1996 e 2020, no Brasil, e comparou os 
resultados com países líderes  em desenvolvimento, EUA, Chile e Paraguai. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-ministro-stf-profere-palestra-encerramento-xx-
semana-juridica 
 



 
 

	 	

 
TCESP encaminha lista de responsáveis por contas julgadas irregulares à Justiça 
Eleitoral 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) encaminhou à Justiça 
Eleitoral a lista de responsáveis por contas julgadas irregulares com imputação de 
débito. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-encaminha-lista-responsaveis-por-contas-
julgadas-irregulares-justica-eleitoral 
 
TCE-SE 
TCE encaminha à Justiça Eleitoral lista de gestores que tiveram contas 
reprovadas 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) encaminhou ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE/SE) na tarde da última quinta-feira, 11, a relação dos gestores que 
tiveram suas contas rejeitadas ou seus atos administrativos julgados ilegais ou 
irregulares nos últimos oito anos 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2091 
 
Decano do TCE/SE é homenageado no Encontro das Entidades de Controle do 
Mercosul 
 
Representado pela conselheira Susana Azevedo, o conselheiro Carlos Pinna de 
Assis, decano do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), foi homenageado 
durante a abertura do  3º Encontro da Associação de Entidades Oficiais de 
Controle Público do Mercosul (Asur), nesta quinta-feira, 11, em Foz do Iguaçu. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2090 
 
TCE-TO 
TCE Cidadão na Escola é lançado com objetivo de estimular o Controle Social 
entre os jovens 
 
Com a proposta de levar informações e orientações sobre as atribuições do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO) a estudantes do ensino fundamental do 
6° ao 9° ano, a Corte lançou nesta quinta-feira, 11, data em que se comemora o 
Dia do Estudante, o “TCE Cidadão – na Escola”. 
https://www.tceto.tc.br/tce-cidadao-na-escola-e-lancado-com-objetivo-de-
estimular-o-controle-social-entre-os-jovens/ 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Membros da Comissão de Garantia de Qualidade da Atricon realizam visita 
técnica no TCE/TO 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro Napoleão de Souza 
Luz Sobrinho, recebeu na manhã desta quinta-feira, 11, os membros da 
Comissão de Garantia de Qualidade do Marco de Medição do Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD/QATC), da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (ATRICON), para uma visita de análise e avaliação, que seguirá 
até a sexta-feira, 12. O conselheiro José Wagner Praxedes e o procurador-geral 
de Contas, Oziel Pereira dos Santos, também recepcionaram a comitiva. 
https://www.tceto.tc.br/membros-da-comissao-de-garantia-de-qualidade-da-
atricon-realizam-visita-tecnica-no-tce-to/ 
 
 


