
 
 

  

 

  Nº 112/2022 Data: 05-09-22 

TCU 
Ações de cooperação internacional colaboram para o aprimoramento do controle e o 
desenvolvimento dos países 
 
A cooperação internacional como é conhecida hoje teve origem no final da Segunda 
Guerra Mundial. Surgiu da necessidade de se criar um sistema que garantisse uma paz 
internacional mais duradoura, e da urgência em se reerguer os países mais atingidos 
pelas duas guerras mundiais. Outro ponto está relacionado ao desenvolvimento 
econômico e social das nações mais pobres, fundamental para a estabilidade 
internacional. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/acoes-de-cooperacao-internacional-colaboram-
para-o-aprimoramento-do-controle-e-o-desenvolvimento-dos-paises.htm 
 
TCE-AL 
Primeiro dia do XIII EDUCONTAS traz a junção da técnica, inovação e metodologias 
ativas 
 
Compartilhando experiências e boas práticas, o XIII Encontro Nacional dos Técnicos de 
Educação Profissional das Escolas de Contas (EDUCONTAS) reuniu, nesta quinta-feira 
(01), gestores e técnicos das unidades de ensino dos Tribunais de Contas Estaduais e 
Municipais de todo o país. Sendo sediado pela primeira vez na capital alagoana, o evento 
traz em dois dias uma programação diversificada na área da inovação relacionada à 
atuação das Escolas de Contas. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg3NQ==&titulo=Primeiro_dia_do_XIII_EDUCONTAS_traz_a_jun%C3%
A7%C3%A3o_da_t%C3%A9cnica,_inova%C3%A7%C3%A3o_e_metodologias_ativas&c
at=MQ== 
 
TCE-AM 
TCE-AM participa de auditoria internacional sobre violência e discriminação contra as 
mulheres 
 
Para avaliar a eficiência das ações governamentais em prol da erradicação da violência 
contra a mulher, no período 2019-2021 (pré e pós pandemia), o Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM) participa de auditoria coordenada com todos os Tribunais de 
Contas (TC’s) da América Latina e do Caribe. A participação do TCE-AM na ação atende 
a um convite realizado à Corte de Contas durante o primeiro semestre e aceito pelo 
conselheiro-presidente Érico Desterro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58860 
 
Alunos da rede pública de Ensino participam de visita técnica guiada no TCE-AM 
 
Duas comitivas de estudantes da educação de nível médio técnico participaram, na tarde 
desta quinta-feira (1º), de uma visita técnica guiada promovida pela Escola de Contas 
Públicas (ECP) no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58849 
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Ouvidor do TCE-AM participa de Grupo de Trabalho na Atricon para mapear dificuldades 
no transporte coletivo 
 
O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Josué 
Cláudio, participou, nesta quinta-feira (1), da apresentação prévia do diagnóstico do 
Grupo de Trabalho (GT) responsável por mapear as principais dificuldades enfrentadas 
na prestação dos serviços de transporte coletivo urbano por ônibus no Brasil. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58835 
 
TCE-BA 
TCE/BA participa de oficina de planejamento para a Auditoria Coordenada sobre 
Violência contra as Mulheres 
 
A servidora Lúcia Cerqueira Bitencourt (Gerência 7A), representou o Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA) ao participar, durante os dias 23 e 25 de agosto de 2022, 
na cidade de Assunção, Paraguai, da Oficina de Planejamento para a Auditoria 
Coordenada sobre Violência contra as Mulheres – AC Violência, com o objetivo de 
elaborar a Matriz de Planejamento da Auditoria. O evento contou ainda com a presença 
de representantes das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) da Argentina, Bolívia, 
Chile, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Porto Rico e 
Venezuela e do país anfitrião, o Paraguai. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-participa-de-oficina-de-planejamento-para-a-
auditoria-coordenada-sobre-violencia-contra-as-mulheres 
 
30 anos da Atricon: presidente do TCE/BA entrega medalha ao presidente do TCE/SP 
 
Como parte das comemorações pelo aniversário de 30 anos da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o presidente do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus Presidio, e o presidente da Atricon, 
conselheiro Cezar Miola (TCE/RS), entregaram, na tarde desta quinta-feira (1º.09), a 
medalha de celebração das três décadas de fundação da Atricon ao presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), conselheiro Dimas Ramalho. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/30-anos-da-atricon-presidente-do-tce-ba-entrega-
medalha-ao-presidente-do-tce-sp 
 
TCM-BA 
DEFESA DO ESTADO DE DIREITO É TEMA DO 2º SEMINÁRIO ALUSIVO AOS 30 
ANOS DA ATRICON 
 
O segundo seminário alusivo ao aniversário de 30 anos da Atricon, promovido na última 
quinta-fera (01/09) pela entidade em parceria com os Tribunais de Contas do Estado 
(TCE-SP) e do Município de São Paulo (TCM-SP), abordou o tema “Os desafios do 
controle externo no Estado democrático de Direito”. O evento ocorreu no Salão Nobre do 
TCE-SP. Assista à solenidade em https://www.youtube.com/watch?v=97fi6U0cYy0. 
https://www.tcm.ba.gov.br/defesa-do-estado-de-direito-e-tema-do-2o-seminario-dos-30-
anos-da-atricon/ 
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TCE-CE 
TCE Ceará apresenta experiência de linguagem simples no Encontro Nacional Educontas 
 
Nesta quinta-feira e sexta-feira (1º e 2/9), em Maceió – AL, foi realizado o XIII Encontro 
Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de Contas (Educontas), 
reunindo gestores e técnicos para debater boas práticas e experiências educacionais dos 
Tribunais de Contas Estaduais e Municipais do país. A Escola de Contas e Gestão do 
TCE Ceará, Instituto Plácido Castelo (IPC), representou a Corte de Contas cearense no 
último dia de evento, abordando o tema linguagem simples. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5086-tce-ceara-apresenta-experiencia-
de-linguagem-simples-no-encontro-nacional-educontas 
 
Comissão do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas chega a 
Pernambuco 
 
Dando continuidade aos trabalhos de avaliação das Cortes brasileiras, a Comissão do 
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) esteve nesta 
quinta-feira (1º/9), no TCE de Pernambuco. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5085-comissao-do-marco-de-medicao-
de-desempenho-dos-tribunais-de-contas-chega-a-pernambuco 
 
I Prêmio de Monografia do Instituto Rui Barbosa tem como temática as instituições 
públicas e o mundo digital 
 
O Instituto Rui Barbosa (IRB) está promovendo o I Prêmio IRB de Monografia, que tem o 
intuito de expandir as fronteiras do conhecimento no tema “Desafios para as instituições 
públicas no mundo digital”. O Prêmio tem ainda o objetivo de estimular a produção 
científica com base no tema proposto, reconhecendo os trabalhos de maior qualidade 
técnica. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5084-i-premio-de-monografia-do-instituto-
rui-barbosa-tem-como-tematica-as-instituicoes-publicas-e-o-mundo-digital 
 
Monitor Fiscal avalia impactos da redução do ICMS combustível sobre municípios 
cearenses 
 
A perda total esperada de arrecadação de ICMS combustível (com a redução das 
alíquotas para 18%) para os 184 municípios é de R$ 239,62 milhões. A redução potencial 
de recursos chega a R$ 958 milhões, pois, parte dessa perda, 75%, teria que ser 
bancada pelo Governo do Estado. Dos 184 municípios do estado, 63 teriam uma perda 
anual esperada de mais de 1% da sua receita orçamentária. Estes resultados estão 
presentes na Carta de Conjuntura Macrofiscal nº 11 (16/8/22), do Monitor Fiscal, projeto 
da Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Gestão da Informação do Tribunal de Contas 
do Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5083-monitor-fiscal-avalia-impactos-da-
reducao-do-icms-combustivel-sobre-municipios-cearenses 
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TC-DF 
TCDF pede explicações à Secretaria de Educação sobre a destinação de recursos do 
PDAF para o desfile de 7 de setembro 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal deu cinco dias para a Secretaria de Educação 
do DF (SEE/DF) explicar a destinação de R$ 200 mil de recursos do Programa de 
Descentralização de Administração Financeira (PDAF) para custear a participação de 
alunos no desfile de 7 setembro. A determinação ocorreu, de forma preliminar, no dia 25 
de agosto, mediante despacho do conselheiro relator do processo nº 00600-
00009902/2022-57-e. Essa decisão foi referendada pelo Plenário da Corte de Contas em 
sessão plenária realizada na última quarta-feira, dia 31 de agosto. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-pede-explicacoes-a-secretaria-de-educacao-sobre-a-
destinacao-de-recursos-do-pdaf-para-o-desfile-de-7-de-setembro/ 
 
TCE-ES 
Auditores do TCE-ES e do TCE Piauí trocam experiências na análise de políticas 
públicas da área de saúde 
 
Visando trocar experiências na análise de políticas públicas da área de saúde, auditores 
de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 
receberam, nessa quinta-feira (01), auditores do TCE do Piauí. Em pauta, a 
compatibilidade do planejamento em saúde com as leis orçamentárias (Plano Plurianual – 
PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA). 
https://www.tcees.tc.br/auditores-do-tce-es-e-do-tce-do-piaui-trocam-experiencia-na-
analise-de-politicas-publicas-da-area-de-saude/ 
 
Cautelar determina suspensão de licitação da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim 
 
A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim deverá suspender a Concorrência 
Pública nº 01/2022, procedimento para a contratação de empresa para prestação dos 
serviços de iluminação pública no município. A determinação foi por medida cautelar do 
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), aprovada na 
sessão do último dia 23. 
https://www.tcees.tc.br/cautelar-determina-suspensao-de-licitacao-da-prefeitura-de-
cachoeiro-de-itapemirim-para-contratar-iluminacao-publica/ 
 
TCE-GO 
Constituição, democracia e cidadania são lembrados no aniversário do TCE-GO 
 
A importância da Constituição, defesa da democracia e o pensamento político foram 
pontos abordados pelo conselheiro Edson Ferrari, presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás, no encerramento da Sessão Solene que marcou os 70 anos da 
instalação do Órgão, na tarde desta quinta-feira(01/set). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/constituicao-democracia-e-cidadania-sao-lembrados-no-
aniversario-do-tce-go 
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TCM-GO 
Joaquim de Castro é agraciado com a medalha do Mérito Rui Barbosa do TCE-GO 
 
O presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro, foi homenageado com a 
medalha do Mérito Rui Barbosa, em evento solene no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-GO), que comemora 70 anos nesta quinta-feira, 1º de setembro. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/joaquim-de-castro-e-agraciado-com-a-medalha-do-
merito-rui-barbosa-do-tce-go-2/ 
 
TCMGO recebe Declaração de Garantia de Qualidade da Atricon 
 
Os membros da Comissão de Garantia da Qualidade do Marco de Medição do 
Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) da Atricon, entregaram nesta quinta-
feira (1/9), ao presidente do TCMGO, Joaquim de Castro, a declaração de Garantia de 
Qualidade, que foi concluída após dois dias de visita ao tribunal. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/tcmgo-recebe-declaracao-de-garantia-de-qualidade-
da-atricon/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT e MPMT trocam experiências sobre implantação da LGPD e firmam parceria 
para realização de palestras 
 
Representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) se reuniuram com o 
Comitê Gestor de Dados Pessoais do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
(MPMT) nesta quarta-feira (31). No encontro, as instituições trocaram experiências sobre 
a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-mpmt-trocam-experiencias-sobre-implantacao-
da-lgpd-e-firmam-parceria-para-realizacao-de-palestras/54759 
 
TCE-MG 
Conselheiro Wanderley Ávila é homenageado durante seminário da Atricon 
 
Durante o seminário em comemoração aos 30 anos da Atricon, realizado na quinta-feira 
(1º/09), no TCE-SP, o conselheiro Wanderley Ávila foi homenageado como decano do 
Tribunal de Contas de Minas Gerais pelos relevantes serviços prestados ao “Sistema 
Tribunais de Contas do país”. Membro da Corte de Contas desde 2004, Ávila é o 
conselheiro com mais tempo de atuação no TCEMG. Atualmente, é também diretor de 
Relações Internacionais da Atricon. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625852 
 
TCEMG recebe homenagem durante Seminário dos 30 anos das Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) foi homenageado durante o 
Seminário de 30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), realizado no TCE do Estado de São Paulo nesta quinta-feira (1º/09). O vice-
presidente do TCEMG, conselheiro Gilberto Diniz, recebeu o certificado durante o 
seminário, representando o presidente Mauri Torres. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625853 
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TCEMG inabilita servidores por licitação irregular em Jordânia 
 
O Pleno do Tribunal de Contas mineiro (TCEMG) determinou nessa quarta-feira, 31 de 
agosto, a inabilitação de dois servidores do município de Jordânia para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança da Administração Pública estadual e 
municipal, por cinco anos. Na mesma decisão, duas empresas foram declaradas 
inidôneas para licitar e contratar com o poder público estadual e municipal pelo mesmo 
prazo. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625846 
 
TCE-PR 
Delegação nas Olimpíadas dos TCs é recebida pelo presidente 
 
Os servidores do TCE-PR que participaram da Olimpíada dos Servidores dos Tribunais 
de Contas do Brasil, de 22 a 28 de agosto, foram recebidos hoje (2) pelo presidente da 
Corte, conselheiro Fabio Camargo. A equipe conquistou dez medalhes no evento, que é 
promovido pela Associação Nacional Olímpica, Recreativa, Cultural e Social dos 
Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (ANOSTC), mas estava suspenso nos 
últimos dois anos por causa da pandemia. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/delegacao-nas-olimpiadas-dos-tcs-e-recebida-pelo-
presidente/9963/N 
 
Administração pode definir jornada de trabalho de assessor jurídico comissionado 
 
A Administração pode definir jornada de trabalho para os ocupantes de cargo em 
comissão ou de função de confiança que exerçam a atividade de advocacia, como 
procuradores e assessores jurídicos. Isso porque cabe à legislação local, de acordo com 
suas peculiaridades e com a demanda administrativa, definir a carga horária de trabalho 
dos servidores públicos. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/administracao-pode-definir-jornada-de-trabalho-de-
assessor-juridico-comissionado/9960/N 
 
Tribunais de Contas apresentam prévia do diagnóstico nacional do transporte coletivo 
 
O grupo de trabalho (GT) criado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) para fazer um diagnóstico das principais dificuldades enfrentadas na 
prestação dos serviços de transporte coletivo urbano por ônibus no Brasil realizou a 
apresentação prévia desse diagnóstico na última quinta-feira (1º de setembro). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunais-de-contas-apresentam-previa-do-diagnostico-
nacional-do-transporte-coletivo/9959/N 
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TCE-PE 
Prefeitura de Floresta economiza quase RS 3 mi na aquisição de combustíveis 
 
Um trabalho realizado este ano pelo Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a 
prefeitura de Floresta, resultou em uma economia de R$ 2.878.047,75 na compra de 
combustíveis para o município. A aquisição, estimada em R$ 7.336.432,72, serviria para 
abastecer a frota de veículos da Administração Municipal. A relatoria é do conselheiro 
Marcos Loreto. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6713-prefeitura-de-floresta-economiza-quase-rs-3-mi-na-aquisicao-de-
combustiveis 
 
TCE-PI 
“Saúde é da Nossa Conta” retorna com terapia alternativa e aula de dança 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) realizou na manhã desta quinta (01) e 
sexta-feira (02) o retorno de mais uma edição do projeto “Saúde é da Nossa Conta”. 
Servidores participaram de sessões da terapia alternativa “Reiki” e aula de dança com o 
tema “Soltinhos anos 60”. 
https://www.tce.pi.gov.br/saude-e-da-nossa-conta-retorna-com-terapia-alternativa-e-aula-
de-danca/ 
 
TCE-PI notifica 53 municípios que não publicaram os demonstrativos da LRF 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) vai alertar prefeituras e câmaras 
municipais que deixaram de publicar na imprensa oficial alguns demonstrativos da Lei 
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A notificação foi 
aprovada na sessão plenária da última quinta-feira (01), seguindo o relatório da Divisão 
de Apoio ao Jurisdicionado (DAJUR) (protocolo 012038/2022). 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-notifica-53-municipios-que-nao-publicaram-os-
demonstrativos-da-lrf/ 
 
TCE-RJ 
Ceperj: TCE-RJ determina suspensão de pagamentos de programa cultural no valor de 
R$ 70 milhões 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) proferiu acórdão em que 
concede tutela provisória de ofício determinando ao presidente da Fundação Centro 
Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de 
Janeiro (Ceperj) e ao titular da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa 
(Secec) que se abstenham de realizar pagamentos a profissionais vinculados ao projeto 
‘Cultura Para Todos’. A medida afeta apenas os contratados que não têm lotação 
confirmada ou efetiva atuação comprovada por documentação idônea. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/ceperj_tce_determina_suspensao_de_pagament
os_de_programa_cultural_de_r_70_milhoes 
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TCM-RJ 
Conselheiros municipais participam de capacitação no TCMRJ 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) recebeu hoje, 01/09, os  
conselheiros municipais eleitos para o biênio 2022/2024, para mais uma capacitação com 
o objetivo de incrementar as ações de transparência e controle municipal. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16420&detalhada=3&d
ownloads=0 
 
TCMRJ participa de evento comemorativo pelos 30 anos da ATRICON 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz 
Antonio Guaraná, participou do encontro regional dos tribunais de contas da região 
sudeste, realizado hoje, 01/09, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP), em comemoração aos 30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (ATRICON). Na ocasião, Guaraná recebeu das mãos de Sebastião 
Helvécio, vice-presidente de ensino e pesquisa do IRB, as homenagens e a medalha dos 
30 anos da ATRICON, e em nome do Conselheiro Nestor Rocha, o troféu que lhe foi 
dedicado como decano do TCMRJ. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16418&detalhada=3&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS suspende licitação para compra de veículos em Lajeado do Bugre 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), em processo de representação, concedeu 
tutela de urgência determinando que o Executivo Municipal de Lajeado do Bugre 
suspenda o Pregão Presencial nº 24/2022. O objeto da licitação é a compra de veículos 
para a Secretaria de Saúde, assim como para os Gabinetes do Prefeito e do Vice-
Prefeito. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-licitacao-para-compra-de-veiculos-
em-lajeado-do-bugre/ 
 
TCE-RO 
Ações de divulgação no TCE-RO marcam a campanha Setembro Amarelo 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) deu início neste mês à campanha 
Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Entre as atividades, estão ações de 
divulgação visando à conscientização das pessoas sobre a prevenção do suicídio, e o 
tema deste ano é “Todos pela Vida”. 
https://tcero.tc.br/2022/09/02/acoes-de-divulgacao-no-tce-ro-marcam-a-campanha-
setembro-amarelo/ 
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TCE-SP 
TV Cultura exibirá programa de entrevistas sobre o TCE aos sábados 
 
Estreia no sábado (3/9), às 11h40, na TV Cultura uma série de entrevistas, no formato de 
videocast, com representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). 
Comissão da Atricon realiza visita técnica no TCESP 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tv-cultura-exibira-programa-entrevistas-sobre-tce-aos-
sabados 
 
TCM-SP 
TCMSP lança campanha de prevenção ao assédio moral e sexual no trabalho 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo lança campanha permanente de 
orientação para prevenção ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Com o 
apoio da Presidência e em consonância com os Tribunais de Contas, a campanha prevê 
uma série de iniciativas relacionadas ao tema, com o envolvimento de diversas áreas da 
Instituição. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49796 
 
TCMSP marca presença em seminário de 30 anos da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) promoveu, na quinta-feira 
(1/9), juntamente com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o segundo 
seminário alusivo ao aniversário de 30 anos da Atricon. O evento ocorreu no Salão Nobre 
do TCE-SP e abordou o tema “Os desafios do controle externo no Estado democrático de 
Direito”. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49795 
 
Prefeitura oficializa aditivo na PPP da Iluminação Pública para rede semafórica 
 
Na manhã desta quinta-feira (01/09), a Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial 
do Município a assinatura dos termos do aditivo da PPP da iluminação para a 
modernização dos semáforos no município. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49779 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas desenvolve ações alusivas à campanha Setembro Amarelo 
  
Realizada desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com 
o Conselho Federal de Medicina (CFM), a campanha Setembro Amarelo  atua na 
conscientização das pessoas sobre a prevenção do suicídio. De modo a colaborar com a 
iniciativa, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) iniciou este mês com uma série de 
ações. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2122 
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