
 
 

  

 

  Nº 108/2022 Data: 30-08-22 

TCU 
TCU representa o Brasil em fórum de Instituições Superiores de Controle dos países 
membros do G20 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) representará o Brasil no SAI20 Summit, fórum que 
reúne as Instituições Superiores de Controle (ISC) dos países que compõem o G20. A 
cúpula será realizada na próxima semana, na Indonésia, atual presidente do Grupo dos 
Vinte. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-representa-o-brasil-em-forum-de-
instituicoes-superiores-de-controle-dos-paises-membros-do-g20.htm 
 
TCE-AL 
TCE/AL participa de apresentação do projeto “Sede de Aprender” para Gestores e 
Secretários de Educação 
 
Incentivado o projeto “Sede de Aprender: Água potável nas escolas”, o Tribunal de 
Contas de Alagoas, representado pelo presidente em exercício, Conselheiro Fernando 
Toledo, participou, na manhã desta segunda-feira (29), na Casa da Indústria, da 
apresentação do programa para Gestores Municipais, Secretários de Educação e 
membros de órgãos da infraestrutura do Estado. O TCE/AL foi o primeiro Tribunal do 
Brasil a aderir e apoiar a causa, que tem como finalidade constatar a distribuição de água 
potável nas escolas municipais. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg3NA==&titulo=TCE/AL_participa_de_apresenta%C3%A7%C3%A3o_d
o_projeto_%E2%80%9CSede_de_Aprender%E2%80%9D_para_Gestores_e_Secret%C3
%A1rios_de_Educa%C3%A7%C3%A3o&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Assuntos de interesse do controle externo são discutidas no Senado 
 
O presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, e diretoria da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), tiveram na quinta-feira (26/08), 
audiência com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/assuntos-de-interesse-do-controle-externo-sao-
discutidas-no-senado 
 
TCE-AM 
TCE-AM doa equipamentos de informática para a Adefa e FTMA do Amazonas 
 
Na manhã desta segunda-feira (29), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) doou 
equipamentos de informática, entre eles, computadores e móveis para a Associação dos 
Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) e para a Federação de Tênis de Mesa do 
Amazonas (Ftma). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58629 
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TCE-AM finaliza participação nas Olimpíadas dos Tribunais de Contas 2022 (OTC) em 3º 
lugar na classificação geral 
 
Os atletas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) levaram a Corte de Contas 
amazonense para o 3º lugar no pódio da classificação geral das Olimpíadas dos 
Tribunais de Contas (OTC) realizada de 22 a 27 de agosto, em Natal (RN), com a 
presença dos Tribunais de Contas do Brasil disputando várias modalidades. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58604 
 
TCE-BA 
Comissões do concurso DestAQUI-TCE se reúnem para analisar projetos apresentados 
 
As Comissões dos temas Gestão e Controle Externo do concurso DestAQUI-TCE, na 
modalidade Boas Ideias e Soluções, se reuniram nesta segunda-feira (29.08) para iniciar 
a análise dos projetos apresentados, cujos resultados serão publicados e divulgados até 
o dia 17 de outubro. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/comissoes-do-concurso-destaqui-tce-se-reunem-para-
analisar-projetos-apresentados 
  
Marco de Medição reconhece boas práticas de sustentabilidade e acessibilidade do 
TCE/BA 
 
A Comissão de Garantia de Qualidade da Avaliação do projeto Marco de Medição de 
Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) reconheceu as boas práticas do 
Programa de Sustentabilidade e Acessibilidade dos Tribunais de Contas (TCEco), criado 
pelo TCE/BA e TCM/BA. O Programa estimula os servidores a cultivar hábitos que visam 
promover ações sustentáveis, incentivando a economia de recursos naturais e 
priorizando ideias que contribuam para a economia e a preservação do meio ambiente. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/marco-de-medicao-reconhece-boas-praticas-de-
sustentabilidade-e-acessibilidade-do-tce-ba 
 
Conselheiros do TCE/BA participam do curso Estudos Avançados, em Brasília 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus 
Presidio, e os conselheiros Inaldo da Paixão Santos Araújo e Carolina Costa 
participaram, nesta sexta-feira (26.08), em Brasília/DF, do curso Estudos Avançados, 
promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB). 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/conselheiros-do-tce-ba-participam-do-curso-estudos-
avancados-em-brasilia 
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TCE-CE 
Biblioteca Ativa disponibiliza acervo temático durante eventos e cursos do TCE Ceará 
 
Com o objetivo de incentivar mais oportunidades de leitura a quem visita o TCE Ceará e 
ao corpo funcional do órgão, o Instituto Plácido Castelo (IPC), por meio da Biblioteca 
Ministro Raimundo Girão, lança o projeto Biblioteca Ativa, uma iniciativa itinerante que 
visa levar aos participantes de eventos realizados no Tribunal obras alinhadas com a 
temática discutida. Servidores públicos, jurisdicionados e a sociedade em geral, que 
estiverem na Corte durante essas ações, podem consultar o acervo disponível. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5075-biblioteca-ativa-disponibiliza-
acervo-tematico-durante-eventos-e-cursos-do-tce-ceara 
 
TCE-ES 
Declarada inaplicável lei da Ales que cria cargos comissionados para exercício do 
Controle Interno 
 
Em sessão virtual do Plenário de quinta-feira (18), o Plenário do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-ES) declarou inaplicável a lei que cria cargos de Supervisor de 
Planejamento e Controle Prévio e de Supervisor do Setor de Auditoria Interna na 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales). 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-declara-inaplicavel-lei-da-assembleia-legislativa-que-cria-
cargos-comissionados-para-exercicio-do-controle-interno/ 
 
Conselheiros do TCE-ES participam de curso do IRB para debater sobre ciência e 
tecnologia 
 
O presidente do TCE-ES, conselheiro Rodrigo Chamoun, e o conselheiro Carlos Ranna 
participaram, nesta sexta-feira (26), em Brasília, do momento inaugural do Curso de 
Estudos Avançados, organizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB). O tema do primeiro 
encontro foi “A importância da Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento do 
Brasil”, ministrado pelo professor, médico e cientista brasileiro, Marco Antonio Zago, ex-
reitor da Universidade de São Paulo (USP). 
https://www.tcees.tc.br/conselheiros-do-tce-es-participam-de-curso-do-irb-para-debater-
sobre-ciencia-e-tecnologia/ 
 
TCE-GO 
Natação continua soberana nas medalhas do Sercon/TCE-GO 
 
Mais uma vez a equipe de Natação, em especial as atletas do Feminino, foram o principal 
destaque da delegação de Goiás durante a Olimpíada dos Tribunais de Contas, que foi 
realizada de 22 a 27 de agosto, em Natal, RN. A equipe Sercon/TCE terminou a 
competição com 14 medalhas, sendo seis de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/natacao-continua-soberana-nas-medalhas-do-sercon-tce-go 
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TCE-GO recebe nestas segunda e terça Subcomissão de Garantia de Qualidade do 
MMD-TC (ciclo 2022) 
  
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) recebeu na manhã desta segunda-
feira, 29/08, a Subcomissão de Garantia de Qualidade do Marco de Medição de 
Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC). A visita da Comissão tem por como 
objetivo revisar a autoavaliação realizada pelo TCE-GO com a finalidade de assegurar 
que o processo foi executado em conformidade com os critérios estabelecidos no Manual 
do MMD-TC ciclo 2022. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-recebe-nestas-segunda-e-terca-subcomissao-de-
garantia-de-qualidade-do-mmd-tc-ciclo-2022- 
 
Palestra sobre educação ocorre no encerramento do semestre do Mestrado do TCE-GO 
e UFG 
 
A conferência de encerramento do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Administração Pública (Profiap) foi realizada na Sala Selva Cavalcanti, nesta sexta-feira 
(26/ago). O curso é resultado de um convênio entre o Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás (TCE-GO) e a Universidade Federal de Goiás (UFG) que permite a participação de 
servidores do TCE na turma. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/palestra-sobre-educacao-ocorre-no-encerramento-do-
semestre-do-mestrado-do-tce-go-e-ufg 
 
Presidentes do TCE-GO e TCM-GO recebem homenagem da Atricon 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conselheiro Edson Ferrari, foi 
um dos homenageados esta tarde (26/ag) pela Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil, Atricon, em Brasília. A associação, órgão máximo de representação 
das instituições brasileiras de controle externo, está comemorando os seus 30 anos de 
criação. A programação teve início com um seminário que reúne os tribunais de contas 
da região Centro-Oeste, no auditório do TCDF. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidentes-do-tce-go-e-tcm-go-recebem-homenagem-da-
atricon 
 
TCE-MT 
Modal de transporte: Dias Toffoli aponta competência fiscalizatória do TCE-MT e 
suspende decisão do TCU 
 
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar em Mandado 
de Segurança impetrado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e 
determinou a suspensão de todos os efeitos do acórdão 1.003/2022 do Tribunal de 
Contas da União (TCU), restabelecendo a competência fiscalizatória do TCE-MT em 
relação às obras do modal de transporte coletivo nos municípios de Cuiabá e Várzea 
Grande. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/modal-de-transporte-dias-toffoli-aponta-competencia-
fiscalizatoria-do-tce-mt-e-suspende-decisao-do-tcu/54726 
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TCE-MT mobiliza servidores para doação e contribui com abastecimento do banco de 
sangue público 
 
Durante dois dias, o ônibus do MT-Hemocentro ficou estacionado na entrada principal do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) para coleta de sangue de doadores. 
Realizada pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de 
Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), a ação tem dois objetivos: facilitar a doação dos 
servidores e colaboradores e abastecer o banco de sangue público. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-mobiliza-servidores-para-doacao-e-contribui-
com-abastecimento-do-banco-de-sangue-publico/54733 
 
Sinop será sede do próximo TCE em Movimento 
 
O município de Sinop foi escolhido para sediar o próximo TCE em Movimento, encontro 
que será promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) em 10 de 
novembro e reunirá agentes públicos de 16 municípios da Região Norte do estado. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/sinop-sera-sede-do-proximo-tce-em-movimento/54729 
 
Conselheiros Novelli e Antonio Joaquim são homenageados pela Atricon 
 
O presidente e o ouvidor-geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT, 
conselheiros Jose Carlos Novelli e Antonio Joaquim, respectivamente, foram 
homenageados nesta sexta-feira (26) pela Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon), em solenidade alusiva aos 30 anos de fundação da entidade. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiros-novelli-e-antonio-joaquim-sao-
homenageados-pela-atricon/54725 
 
Interage TCE 22 chega a 100% dos municípios de Mato Grosso 
 
Com a realização da 6ª edição do Interage TCE 22 na última quinta-feira (25), o Tribunal 
de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) concluiu o primeiro ciclo do programa que 
institucionalizou o diálogo entre o órgão de controle externo e os agentes públicos 
municipais, chegando às 141 cidades mato-grossenses e cumprindo 100% de mais uma 
meta da gestão do presidente José Carlos Novelli. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/interage-tce-22-chega-a-100-dos-municipios-de-mato-
grosso/54735 
TCE-MG 
Presidente do TCE recebe Comissão de Garantia de Qualidade MMD 
 
Verificar o desempenho do Tribunal de Contas mineiro em relação às boas práticas 
internacionais e às diretrizes de qualidade estabelecidas pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), de modo a identificar pontos fortes e 
oportunidades de melhoria. Com essa finalidade, a Comissão de Garantia de Qualidade 
MMD foi recebida na manhã desta segunda-feira (29/08) pelo presidente Mauri Torres e 
pelo conselheiro Durval Ângelo, no salão nobre da presidência. Também presentes os 
representantes das comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade do TCEMG. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625839 
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Ponto de Expressão debate concessões e PPPs 
 
Debater a fiscalização de concessões e parcerias público-privadas. Com esse intuito, o 
Tribunal de Contas realizou mais uma edição do Ponto de Expressão, um programa, 
criado pela Escola de Contas, que tem o objetivo de discutir temas atuais e de 
repercussão na sociedade. O evento desta quinta-feira, 25 de agosto, no auditório Vivaldi 
Moreira, foi fruto do grupo de pesquisa “Reflexos da Pandemia nas Concessões 
Públicas”, e contou com especialistas que abordaram o tema por diversas óticas. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625838 
 
TCM-PA 
TCMPA prestigia outorga da Medalha ‘Serzedello Corrêa” a conselheiros substitutos do 
TCE-PA 
 
A presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), conselheira Mara 
Lúcia, e a conselheira substituta do TCMPA, Márcia Costa, prestigiaram, nesta segunda-
feira (29), na solenidade em que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) concedeu a 
Medalha Serzedello Corrêa aos conselheiros substitutos Julival Rocha, Milene Cunha, 
Daniel Mello e Edvaldo Souza. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-prestigia-outorga-da-medalha-serzedello-
correa-a-conselheiros-substitutos-do-tce-pa/ 
 
TCE-PB 
COMISSÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE DO MMD-TC INICIA TRABALHOS NO 
TCE-PB 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando Catão, 
recebeu, no gabinete da presidência, os integrantes da Comissão de Garantia da 
Qualidade do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) 
que começam na manhã desta segunda-feira (29), no TCE-PB, a aferição das 
informações sobre o trabalho desempenhado em diversos setores pela Corte de Contas 
Paraibana. O conselheiro Fábio Nogueira, vice-presidente da Corte Paraibana, também 
participou da reunião. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/comissao-de-garantia-da-qualidade-do-mmd-tc-inicia-
trabalhos-no-tce-pb 
 
ESPECIALISTA EXPLICA IMPACTOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM 
PALESTRA PARA MEMBROS E TÉCNICOS DO TCE 
 
O modelo de distribuição de energia no Estado foi tema de palestra proferida pelo 
engenheiro Lucas Domingues Silva, responsável pelo setor de regulação técnica e 
comercial do Grupo Energisa, ocorrida na sede do Tribunal de Contas do Estado nesta 
segunda-feira (29). Ele discorreu sobre o “Marco Legal da Geração Distribuída”, com 
base na lei nº 14.300/22, que trata da desoneração das tarifas de energia. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/especialista-explica-impactos-da-geracao-de-energia-solar-
em-palestra-para-membros-e-tecnicos-do-tce 
 
TCE-PR 
Medianeira recebe determinações sobre a prestação de serviços de saúde 
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A prestação de serviços médicos à população por parte das prefeituras deve ser feita de 
forma direta, ou seja, por meio de profissionais aprovados em concurso público, em vez 
de funcionários terceirizados. A decisão foi tomada pelo Pleno do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR) ao julgar procedente Representação formulada em 2018 pelo Ministério 
Público de Contas (MPC-PR) contra o Município de Medianeira, localizado na Região 
Oeste do Paraná. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/medianeira-recebe-determinacoes-sobre-a-prestacao-
de-servicos-de-saude/9942/N 
 
TCE-PR participa de auditoria internacional sobre violência contra a mulher 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) está participando de uma auditoria 
para avaliar as políticas públicas de combate à violência contra a mulher nas Américas. A 
oficina de planejamento do trabalho foi concluída na última sexta-feira (26 de agosto), em 
Assunção, capital do Paraguai. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-participa-de-auditoria-internacional-sobre-
violencia-contra-a-mulher/9953/N 
 
DER deve tomar medidas a respeito da deterioração do pavimento de rodovias 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou procedente Tomada de 
Contas Extraordinária oriunda de fiscalização realizada por sua Terceira Inspetoria de 
Controle Externo (3ª ICE) junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 
(DER-PR) no ano passado. Por meio da atividade, a unidade técnica do órgão de 
controle constatou a deterioração precoce e crescente das rodovias BR-277, BR-376 e 
BR-373 em seus trechos situados entre Curitiba e a região de Ponta Grossa, nos 
Campos Gerais. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/der-deve-tomar-medidas-a-respeito-da-deterioracao-
do-pavimento-de-rodovias/9950/N 
 
 
 
 
 
 
TCE-PE 
Auditoria especial na Secretaria de Saúde do Estado é julgada 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas julgou regular, na última terça-feira (23), o 
objeto de uma Auditoria Especial realizada na Secretaria de Saúde do Estado (SES), 
relativa ao exercício financeiro de 2020. Sob a relatoria do conselheiro Carlos Porto, o 
processo nº 21100691-9 examinou o contrato de gestão do Hospital de Campanha 
Petrolina destinado à assistência a pacientes com Covid-19. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6703-auditoria-especial-na-secretaria-de-saude-do-estado-e-julgada 
 
TCE-RJ 
Presidentes do TCE-RJ e do IRB visitam o Comando do Exército Brasileiro 
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O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 
Rodrigo Melo do Nascimento, e o presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro 
Edilberto Pontes, que também é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará (TCE-CE), foram recebidos nesta segunda-feira (29/08) no Comando do Exército 
Brasileiro, em Brasília. A visita institucional teve como objetivo tratar de parceria visando 
à capacitação de auditores dos Tribunais de Contas, no contexto da missão precípua do 
IRB, considerado o "braço acadêmico" do Sistema de Controle Externo. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/presidentes_do_tce_rj_e_do_irb_visitam_o_com
ando_do_exercito_brasileiro 
 
I Encontro do Curso de Estudos Avançados reúne 50 membros de Tribunais de Contas 
brasileiros 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) participou do I Encontro do 
Curso de Estudos Avançados, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), na manhã 
desta sexta-feira (26/08), em Brasília. O conselheiro-presidente do TCE-RJ, Rodrigo Melo 
do Nascimento, foi um dos 50 membros de Tribunais de Contas brasileiros que fizeram 
parte da atividade, a primeira de dez edições previstas para o Curso de Estudos 
Avançados oferecido pelo IRB, 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/curso_de_estudos_avancado_reune_50_membr
os_de_tribunais_de_contas_brasileiros 
 
TCE-RN 
Auditores da ICE apresentam funcionalidades do Siai Obras em evento da Femurn 
 
A Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) apresentou 
as funcionalidades do Siai Obras a gestores públicos dos municípios do RN. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4249#gsc.tab=0 
 
 
 
 
 
 
 
TCE-RS 
TCE-RS debate a Lei Geral de Proteção de Dados e novas tecnologias na Administração 
Pública 
 
Promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena (ESGC) do TCE-RS, o “I 
Congresso Brasileiro de Controle, Novas Tecnologias e Administração Pública”, foi aberto 
na manhã desta segunda-feira (29) pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
Alexandre Postal. O evento reuniu servidores dos Tribunais de Contas, Legislativos e 
Executivos Estadual e Municipais, além de advogados, professores, acadêmicos e 
profissionais das áreas do Direito, da Economia, da Contabilidade e da Administração. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-debate-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-e-
novas-tecnologias-na-administracao-publica/ 
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TCE-RS realiza pesquisa de opinião 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) iniciou uma pesquisa de 
opinião sobre a atual versão do Processo Eletrônico, com o objetivo colher impressões e 
sugestões de melhoria para a plataforma, para subsidiar a elaboração do projeto da nova 
versão, em andamento. A pesquisa pode ser respondida até dia 31 de outubro por 
qualquer usuário dos sistemas do TCE-RS. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-realiza-pesquisa-de-opiniao/ 
 
TCE-RR 
TCERR emite certidão negativa para fins eleitorais 
 
Já está disponível no Portal do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), o serviço de 
emissão online da certidão negativa para fins eleitorais que pode ser ser obtido na página 
da instituição (www.tcerr.tc.br), no espaço jurisdicionado, no link certidão negativa, 
clicando no ícone emitir certidão negativa para fins eleitorais. Ao preencher todos os 
campos, caso a pessoa não tenha nenhuma restrição, o documento é emitido na hora. 
No mesmo canal, é possível validar a certidão com o código de autenticação gerado pelo 
sistema. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1892 
 
TCE-SP 
Episódio do PodContas discute transparência nas contratações públicas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas principais 
plataformas digitais o 68º episódio do PodContas, podcast voltado ao aprimoramento dos 
conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e servidores que atuam nos órgãos 
municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-episodio-podcontas-discute-transparencia-contratacoes-
publicas 
 
 
 
 
 
 
TCM-SP 
Comissão de Garantia da Qualidade do MMD-TC inicia visita técnica no TCMSP 
 
Na manhã desta segunda-feira (29/8), a Comissão de Garantia da Qualidade do MMD-TC 
deu início à visita técnica no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) 
para 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/49662 
 
USP e TCESP firmam parceria para criação de modelos de Inteligência Artificial 
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A Universidade de São Paulo (USP) e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) assinaram, na última quarta-feira (24), acordo de cooperação acadêmica para o 
desenvolvimento de pesquisas e atividades acadêmicas e culturais. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49627 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas reúne servidores em evento pelo fim da violência contra a mulher 
 
Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Um mês 
marcado pela criação da Lei Maria da Penha, promulgada em agosto de 2006 e que em 
2022 celebra 16 anos. Em referência a essa data, foi criada a Campanha Agosto Lilás, 
que estimula ações de conscientização e enfrentamento aos alarmantes números de 
casos de violência contra as mulheres. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2116 
 
Educação: TCE fiscaliza classes multisseriadas de municípios sergipanos 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) concluiu a primeira etapa da auditoria 
operacional que tem como foco o “diagnóstico e identificação de classes multisseriadas 
em municípios sergipanos”. Prevista pelo Plano Anual de Auditoria (PAA) e aprovada 
pelo colegiado em sessão do Pleno, a ação decorre de propositura do Ministério Público 
de Contas (MPC/SE). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2115 
 
TCE-TO 
Auditor de Controle Externo fala sobre a importância da fiscalização em entrevista à TV 
Norte Tocantins 
 
O auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), Thiago 
Dias, concedeu na tarde desse sábado, 27 de agosto, falou ao Programa Norte 
Entrevista, da emissora afiliada ao SBT na capital. Diversos assuntos foram abordados 
pela jornalista Graziela Guardiola, que comanda o programa, um deles é a importância 
para a população da fiscalização realizada pela Coordenadoria de Análise de Atos, 
Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (CAENG). 
https://www.tceto.tc.br/auditor-de-controle-externo-fala-sobre-a-importancia-da-
fiscalizacao-em-entrevista-a-tv-norte-tocantins/ 
 
Encontro nacional promovido pelo IRB foca em ciência, tecnologia e inovação 
 
Com o objetivo de discutir os grandes desafios nacionais contemporâneos em temas 
relevantes, que vão além do Controle Externo, com a participação de personalidades de 
referência nacional e internacional, o Instituto Rui Barbosa (IRB) está promovendo o 
“Curso de Estudos Avançados”, que compreende uma série de 10 encontros presenciais, 
totalizando 40h/a, com certificação expedida pelo IRB em parceria com a USP. 
https://www.tceto.tc.br/ciencia-tecnologia-e-inovacao-sao-foco-de-encontro-nacional/ 
 
Gerações de membros, servidores e amigos prestigiam lançamento de livro do 
Conselheiro Decano 
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Numa solenidade concorrida com as presenças de diversas autoridades e amigos, o 
Conselheiro Decano do Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO) e titular da 3ª Relatoria, 
José Wagner Praxedes,  lançou nesta quinta-feira, 25, o livro “Controle Externo – 30 
Anos de Julgados”. A obra celebra as três décadas de carreira na Corte. O evento 
aconteceu no Palacinho, primeira sede do Governo do Estado, hoje museu histórico do 
Tocantins. Dentre as pessoas que prestigiaram o lançamento do livro, estavam os 
Conselheiros Napoleão de Souza Luz Sobrinho, presidente do TCE/TO e Manoel Pires, 
titular da Primeira Relatoria. 
https://www.tceto.tc.br/lancamento-de-livro-do-conselheiro-decano-reune-geracoes-de-
membros-do-tce-to/ 
 
Associação dos Membros dos TCs completa 30 anos de atuação 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), celebra 30 anos 
nesta sexta-feira, 26 de agosto. A entidade, além de representar os membros, também 
atua em nome das Cortes de Contas do país, em busca do aperfeiçoamento das 
ferramentas de trabalho, qualificação dos quadros técnicos, aprimoramento das 
fiscalizações, em prol de uma administração pública transparente com impacto na 
melhoria das condições de vida dos cidadãos. 
https://www.tceto.tc.br/associacao-dos-membros-dos-tcs-completa-30-anos-de-atuacao/ 
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