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TCE-AM 
Presidente do TCE-AM palestra sobre integridade e governança no Tribunal de Justiça 
 
Em evento voltado às discussões sobre compliance, integridade e governança, o 
presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, 
palestrou para servidores públicos e sociedade interessada na temática. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58491 
 
TCE-AM lança Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e 
Discriminação 
 
Na próxima terça-feira (30), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) implantará a 
Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58495 
 
OTC: segundo dia das Olimpíadas segue com vitórias para o TCE-AM 
 
No segundo dia das Olimpíadas dos Tribunais de Contas 2022 (OTC), a delegação do 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) seguiu avançando para as próximas fases 
das competições e subindo na classificação geral. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58442 
 
TCE-BA 
Marco de Medição destaca duas boas práticas da ECPL 
 
Um dos principais pilares da Educação Corporativa do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA), a Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL) teve 
dois programas, o “Casa Aberta” e o “Conhecendo o TCE/BA”, reconhecidos como Boas 
Práticas do TCE/BA pela Comissão de Garantia de Qualidade da Avaliação do projeto 
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) da ATRICON. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/marco-de-medicao-destaca-duas-boas-praticas-da-ecpl 
 
TCE/BA presta homenagem pelos 30 anos da Atricon 
 
Durante a sessão plenária desta quinta-feira (25.08), o presidente do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus Presidio, fez uma homenagem em 
celebração ao aniversário de 30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon), que será comemorado nesta sexta-feira (26.08). A 
homenagem, em forma de moção de aplausos, foi secundada por outra moção, da 
autoria do conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, com o mesmo objetivo, tendo sido 
ambas aprovadas à unanimidade e incorporadas pelos demais conselheiros presentes à 
sessão. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-presta-homenagem-pelos-30-anos-da-atricon 
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Ouvidoria vai à Escola incentiva a participação dos estudantes do ensino médio de São 
Rafael 
 
O projeto Ouvidoria vai à Escola, por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA) promove o intercâmbio de ideias entre alunos e professores da rede 
estadual de ensino, debatendo assuntos que vão desde a gestão pública até o controle 
social e a cidadania, foi retomado nesta quinta-feira (25.08). Como parte do projeto, a 
ouvidora adjunta, Ana Patrícia Crisóstomo Pereira, visitou o Colégio Estadual David 
Mendes Pereira, no bairro de São Rafael (em Salvador), para explicar como a 
comunidade estudantil pode ajudar o órgão a fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/ouvidoria-vai-a-escola-incentiva-a-participacao-dos-
estudantes-do-ensino-medio-de-sao-rafael 
 
TCE-CE 
Segundo webdocumentário Transparência Ativa é lançado nesta quarta-feira 
 
O segundo webdocumentário do Transparência Ativa já está disponível a partir desta 
quarta-feira (24) na plataforma digital. Com o tema “Compromissos sociais em torno da 
transparência ativa – como acessar os serviços do TCE Ceará”, a produção orienta sobre 
sistemas, alertas digitais, solicitações de informações, entre outros. O secretário adjunto 
de Serviços Processuais, Frank Martins, e o assessor administrativo da Ouvidoria, Virgílio 
Freire, participam do webdoc. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5072-segundo-webdocumentario-
transparencia-ativa-e-lancado-nesta-quarta-feira 
 
TC-DF 
TCDF determina medidas para aprimorar o acesso da população a cirurgias na rede 
pública de saúde 
 
Em sessão plenária realizada na última quarta-feira, dia 24 de agosto, o Tribunal de 
Contas do DF fez uma série de determinações à Secretaria de Saúde do DF (SES/DF) e 
ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGESDF) para aprimorar o acesso da 
população a cirurgias na Rede Pública de Saúde. A deliberação decorre de um processo 
que monitora a gestão e o funcionamento dos Centros Cirúrgicos e as condições de 
acesso à Rede Pública oferecidas aos portadores de doenças que necessitem de 
intervenções cirúrgicas (Processo nº 31724/2018). 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-determina-medidas-para-aprimorar-o-acesso-da-populacao-
a-cirurgias-na-rede-publica-de-saude/ 
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TCE-ES 
Plenário do TCE-ES acolhe pedido de reexame e reduz multa aplicada ao ex-prefeito de 
Muniz Freire 
 
TCDF determina medidas para aprimorar o acesso da população a cirurgias na rede 
pública de saúde Em sessão plenária realizada na última quarta-feira, dia 24 de agosto, o 
Tribunal de Contas do DF fez uma série de determinações à Secretaria de Saúde do DF 
(SES/DF) e ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGESDF) para aprimorar 
o acesso da população a cirurgias na Rede Pública de Saúde. A deliberação decorre de 
um processo que monitora a gestão e o funcionamento dos Centros Cirúrgicos e as 
condições de acesso à Rede Pública oferecidas aos portadores de doenças que 
necessitem de intervenções cirúrgicas (Processo nº 31724/2018).  
https://www.tcees.tc.br/plenario-do-tce-es-acolhe-pedido-de-reexame-e-reduz-multa-
aplicada-ao-ex-prefeito-de-muniz-freire/ 
 
TCM-GO 
“Órgão fiscalizador mas, antes de tudo, orientador”, diz prefeita 
 
A cidade de Goiatuba sediou nesta quinta-feira, 25 de agosto, mais um evento do 12º 
Encontro Regional do TCMGO. O vice-presidente do tribunal e presidente da 6ª região, 
conselheiro Daniel Goulart, representou o presidente Joaquim de Castro na solenidade 
de abertura. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/orgao-fiscalizador-mas-antes-de-tudo-orientador-diz-
prefeita/ 
 
Membros do Pleno registram aniversário da Atricon 
 
Após a sessão do Pleno da última quarta-feira (24.8), em reunião remota , o presidente 
do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro, registrou o aniversário da Atricon 
(Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), que completa 30 anos 
nesta sexta-feira, dia 26. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/membros-do-pleno-registram-aniversario-da-atricon/ 
 
TCE-MT 
Novelli destaca ações em andamento e metas já cumpridas pela gestão 
 
Entusiasta do papel desempenhado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
de gerar de valor público para a sociedade, o presidente José Carlos Novelli fez questão 
de "prestar contas" de sua gestão durante a abertura da capacitação sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), realizada na Escola Superior de Contas nesta quarta-feira 
(24). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novelli-destaca-acoes-em-andamento-e-metas-ja-
cumpridas-pela-gestao/54715 
 
TCE-MS 
TCE-MS reforça campanha de combate à violência contra mulher 
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Agosto é o mês dedicado à conscientização sobre o combate à violência contra a mulher 
e foi escolhido em função do aniversário da Lei Maria da Penha, que em 2022 completa 
16 anos. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6748/tce-ms-reforca-campanha-de-combate-a-
violencia-contra-mulher 
 
TCE-MS coordena reestruturação de Termo de cooperação sobre transporte escolar 
 
Representantes de órgãos responsáveis pela fiscalização do transporte escolar nas 
escolas estaduais e municipais de todo o Estado se reuniram na manhã desta quarta-
feira, 24 de agosto, no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Eles foram chamados 
para essa reunião pelo TCE-MS que, pela primeira vez, está à frente da Comissão que 
vai coordenar a elaboração de um novo Termo de Cooperação Mútua que envolve a 
temática do Transporte Escolar. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6747/tce-ms-coordena-reestruturacao-de-
termo-de-cooperacao-sobre-transporte-escolar 
 
TCE-PA 
Presidente e Procurador do TCE-PA cumprem agenda em Brasília com representantes 
do TCU e STF 
 
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Conselheira Lourdes Lima, e o 
Procurador da Corte de Contas, Elias Chamma, estiveram em Brasília na quarta–feira, 
24, em agenda institucional, acompanhados pelo chefe de gabinete da presidência do 
TCE-PA, Josué Maestri. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6681-presidente-e-procurador-do-tce-pa-
cumprem-agenda-em-brasilia-com-representantes-do-tcu-e-stf 
 
TCM-PA 
TCMPA realizará nova edição da Feira Agroecológica nesta sexta 
 
A partir das 8h desta sexta-feira (26), o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
(TCMPA) promoverá a nova edição da Feira Agroecológica. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-realizara-nova-edicao-da-feira-agroecologica-
nesta-sexta/ 
TCE-PR 
TCE-PR indica medidas a órgãos envolvidos no Programa Paraná Seguro 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná recomendou melhorias aos órgãos estaduais 
envolvidos na execução do Programa Paraná Seguro. As medidas indicadas estão 
detalhadas em Relatório de Auditoria Independente conduzida pela Coordenadoria de 
Auditorias (CAUD) do TCE-PR a pedido da Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária (Sesp-PR). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-indica-medidas-a-orgaos-envolvidos-no-
programa-parana-seguro/9931/N 
 
TCE-PE 
Pleno aprova voto de aplauso pelos 30 anos da Atricon 
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O Pleno do TCE-PE aprovou, por unanimidade, um voto de aplauso pelos 30 anos da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), celebrados na 
próxima sexta-feira (26). A moção foi proposta pelo conselheiro Valdecir Pascoal, 
presidente da entidade por dois mandatos, entre os anos de 2014 e 2017. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6683-pleno-aprova-voto-de-aplauso-pelos-30-anos-da-atricon 
 
TCE-PI 
TCE Piauí inicia 3ª edição do projeto Educação Cidadã 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE- PI), por meio da Escola de Gestão e 
Controle (EGC), deu início na manhã desta quinta-feira (25) à 3ª edição do projeto 
“Educação Cidadã”, destinado aos estagiários de nível médio. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-inicia-3a-edicao-do-projeto-educacao-cidada/ 
 
TCE-RS 
TCE faz homenagem aos 30 anos da Atricon 
 
Nesta sexta-feira (26), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) 
completa 30 anos de fundação. Para celebrar a data, durante a sessão plenária desta 
quarta-feira (24), o presidente em exercício do TCE-RS, conselheiro Marco Peixoto, 
prestou homenagem à entidade. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-faz-homenagem-aos-30-anos-da-atricon/ 
 
Dois novos robôs reforçam fiscalização do TCE-RS 
 
Desde 2020 o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) desenvolve uma série de 
ferramentas de tecnologia da informação (TI) para tornar o controle externo mais eficiente 
e agilizar os trabalhos de auditoria. Laís, Lídia, Ícaro, Raquel e Rianna, os cinco robôs 
que detectam irregularidades em órgãos públicos ganharam dois novos reforços: 
Consuelo e Larissa. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/dois-novos-robos-reforcam-fiscalizacao-do-tce-rs/ 
 
 
 
TCE-RS receberá candidatos a Governador 
 
Na quarta-feira (31) o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) inicia a série de encontros 
com os candidatos a Governador do Estado com a presença de Vicente Bogo, a partir 
das 9h30min. O evento acontecerá no auditório da Escola Superior de Gestão e Controle 
Francisco Juruena, localizada no 5º andar do prédio do tribunal. O convite é extensivo a 
todos os candidatos. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-recebera-candidatos-a-governador/ 
 
TCE-RS participa de auditoria coordenada internacional sobre violência contra a mulher 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) participa, de terça (23) a quinta-feira (25), de 
evento em Assunção, no Paraguai, promovido pela Organização Latino Americana e do 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), que busca planejar a auditoria 
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coordenada “Resposta estatal para a prevenção, sanção e erradicação da violência 
contra a mulher”, em países das Américas Latina, Central e do Norte. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-participa-de-auditoria-coordenada-
internacional-sobre-violencia-contra-a-mulher/ 
 
TCE-RO 
TCE e MPC recebem visita protocolar de senador rondoniense 
 
O Senador da República por Rondônia, Marcos Rogério, esteve em visita protocolar 
nessa quarta-feira (24/8) ao Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), onde foi 
recebido pelo Conselheiro Presidente Paulo Curi Neto e pelo Procurador-Geral do 
Ministério Público de Contas (MPC-RO), Adilson Moreira de Medeiros. 
https://tcero.tc.br/2022/08/25/tce-e-mpc-recebem-visita-protocolar-de-senador-
rondoniense/ 
 
TCE-SC 
Prefeituras podem isentar propriedades rurais do pagamento de taxa de iluminação 
pública, diz TCE/SC 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) decidiu que é possível o poder público 
municipal conceder isenção do pagamento da Contribuição para o Custeio de Iluminação 
Pública (Cosip) aos moradores de áreas rurais, desde que haja lei aprovada pelo 
Legislativo local. A dispensa do pagamento é possível àqueles que não usufruam 
diretamente de iluminação pública. O entendimento foi firmado em resposta a uma 
consulta feita pelo prefeito de Irani, Vanderlei Canci, que questionou, ainda, se a isenção, 
neste caso, poderia ser considerada renúncia de receita. 
https://www.tcesc.tc.br/prefeituras-podem-isentar-propriedades-rurais-do-pagamento-de-
taxa-de-iluminacao-publica-diz-tcesc 
 
 
 
 
 
 
 
TCE-SP 
Tribunal realiza primeira reunião do Comitê Estratégico Institucional 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou, na quarta-feira (24/8), das 15h00 
às 17h00, no Auditório ‘Ministro Genésio de Almeida Moura’, na Capital, a primeira 
reunião do Comitê Estratégico Institucional. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-realiza-primeira-reuniao-comite-estrategico-
institucional 
 
TCE e USP assinam convênio para aprimorar fiscalização dos recursos públicos 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e a Universidade de São Paulo 
(USP), por meio do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) de São 
Carlos, firmaram, na quarta-feira (24/8), às 17h00, na Capital, convênio para o 
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desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para o aprimoramento da 
fiscalização de recursos públicos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-usp-assinam-convenio-para-aprimorar-fiscalizacao-
recursos-publicos 
 
TCESP recebe visita de Procuradora Geral do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) recebeu, na terça- -feira (23/8), a 
visita da Procuradora Geral do Estado de São Paulo, Ines Maria dos Santos Coimbra de 
Almeida Prado. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-recebe-visita-procuradora-geral-estado 
 
TCM-SP 
TCMSP recebe visita técnica da Comissão de Garantia de Qualidade do MMD-TC 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) irá receber nos dias 29 e 30 
de agosto (segunda e terça-feira) a visita técnica da Comissão de Garantia da Qualidade 
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O objetivo da 
vistoria de trabalho é o de realizar a verificação do cumprimento das evidências 
apresentadas quanto aos critérios de avaliação do Marco de Medição de Desempenho 
dos Tribunais de Contas (MMD-TC), relativo ao ciclo deste ano. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49567 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas de Sergipe homenageia Atricon pelos 30 anos de fundação 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) completará 30 
anos de existência nesta sexta-feira, 26. Reunido em sessão do Pleno na véspera desta 
data festiva, o colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) rendeu 
uma série de homenagens à entidade. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2113 
 
 
 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-usp-assinam-convenio-para-aprimorar-fiscalizacao-recursos-publicos
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-usp-assinam-convenio-para-aprimorar-fiscalizacao-recursos-publicos
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-recebe-visita-procuradora-geral-estado
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49567
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2113

