
 
 

  

 

  Nº 113/2022 Data: 06-09-22 

TCE-AL 
Atricon 30 anos: TCE-AL sedia seminário “A integração do Superior Tribunal de Justiça 
com os órgãos de controle” 
 
O Tribunal de Contas de Alagoas (TCE-AL) e a Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon) promovem, na próxima sexta-feira (9), o seminário “A 
integração do Superior Tribunal de Justiça com os órgãos de controle”. O encontro, que 
ocorrerá no auditório do TCE-AL, a partir das 14h, terá a participação do ministro do STJ, 
Humberto Eustáquio Soares Martins, e do vice-presidente do Tribunal de Contas da 
Paraíba, Fábio Túlio Nogueira. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-noticia.php?c=NDg3Nw==&cat=MQ==&titulo=atricon-30-
anos:-tce-al-sedia-seminario--la-integracao-do-superior-tribunal-de-justica-com-os-
orgaos-de-controler 
 
TCE-AP 
Conselheiro e auditor do TCE Amapá compõem equipe do MMD-TC em SP 
 
O conselheiro substituto do TCE Amapá, Pedro Aurélio e o auditor de controle externo, 
Marcos Côrtes, compõem a Comissão de Garantia da Qualidade do MMD-TC que visitou 
o Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/conselheiro-e-auditor-do-tce-amapa-compoem-equipe-
do-mmd-tc-em-sp 
 
TCE-BA 
Presidente do TCE/BA explica atribuições da Corte de Contas e fala sobre controle social 
para ouvintes da Rádio Sociedade 
 
As principais atribuições do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e o seu 
permanente trabalho de aproximação com a sociedade foram os temas centrais da 
entrevista concedida, na manhã desta segunda-feira (05.09), pelo presidente do TCE/BA, 
Marcus Presidio, ao Programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade AM 740/ FM 
102.5, em Salvador. O radialista Adelson Carvalho fez diversos questionamentos sobre 
assuntos relacionados ao controle externo, dando ao conselheiro-presidente a 
oportunidade de explicar em detalhes a missão e as competências do Tribunal, e como o 
cidadão pode exercer o controle social por meio dos canais de comunicação da 
instituição. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-explica-atribuicoes-da-corte-de-
contas-e-fala-sobre-controle-social-para-ouvintes-da-radio-sociedade 
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TCM-BA 
DAM PUBLICA ESTUDO SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO PROCESSO 
LICITATÓRIO 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, através da sua Diretoria de Assistência 
aos Municípios – DAM, publicou nesta sexta-feira (02/09) um novo estudo no “Pílulas 
Temáticas de Conhecimento”, no qual analisa aspectos da nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos – a Lei 14.133/2021. O material aborda de forma detalhada os 
recursos administrativos dentro do processo licitatório. 
https://www.tcm.ba.gov.br/dam-publica-estudo-sobre-recursos-administrativos-no-
processo-licitatorio/ 
 
TC-DF 
NOVACAP deve apresentar ao TCDF plano de ação para revitalização da Ponte JK 
 
O Tribunal de Cntas do Distrito Federal determinou que a Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil (NOVACAP) estabeleça, em 30 dias, um plano de ação referente à 
futura licitação para a revitalização da Ponte JK. A documentação referente a esse 
certame também deve ser enviada ao Tribunal à medida que for preparada pela 
Companhia de forma a otimizar o processo de contratação. A decisão ocorreu na sessão 
plenária da última quarta-feira, 31 de agosto. 
https://www2.tc.df.gov.br/2486943-2/ 
 
TCE-GO 
Setembro Amarelo no TCE-GO 
 
Nas próximas semanas, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) irá aderir à 
campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. A cada sexta-feira do mês, o 
Serviço de Bem-Estar do Servidor do Tribunal irá divulgar textos relacionados à 
campanha, promovendo reflexões sobre a prevenção ao suicídio, bem como outros 
temas ligados à saúde mental. Os textos serão publicados no site do TCE-GO, na aba 
Artigos e Publicações, e divulgados nos veículos de comunicação interna do TCE-GO. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/setembro-amarelo-no-tce-go 
 
Homenagens marcam sessão solene em comemoração aos 70 anos do TCE-GO 
 
Durante sessão solene em comemoração aos 70 anos de instalação do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), servidores com relevantes prestados à instituição 
e figuras públicas que contribuíram para o aperfeiçoamento das relações institucionais 
receberam homenagens do Pleno. A medalha do Mérito Rui Barbosa foi entregue ao 
conselheiro Joaquim de Castro, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-
GO) e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), e, ao 
desembargador Itamar de Lima, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/homenagens-marcam-sessao-solene-em-comemoracao-aos-
70-anos-do-tce-go 
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TCE-MA 
TCE vai acompanhar debate sobre exploração de gás de xisto no Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) vai acompanhar de perto o debate em torno 
da exploração de gás de xisto no estado, sob a ótica do controle de políticas públicas. A 
informação foi dada pelo presidente da corte, conselheiro Washington de Oliveira. Nesta 
sexta-feira, ele recebeu a visita das representantes da Coalizão Não Tracking Brasil, 
Suelita Rocker e Kátia Barros, que nessa semana mantiveram contatos com 
parlamentares, entidades e autoridades públicas para expor a questão. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2439-tce-vai-acompanhar-debate-sobre-
exploracao-de-gas-de-xisto-no-estado 
 
TCE-MG 
Conselheiro participa de seminário sobre Direito e Controle 
 
O conselheiro Wanderley Ávila participa, nesta semana, do Seminário Iberoamericano de 
Direito e Controle, realizado pelo Instituto Rui Barbosa, Tribunal de Contas de Portugal e 
faculdades de Direito de Lisboa e Européia de Direito, na capital portuguesa. Nesta 
segunda-feira (5/9), Ávila, que é diretor de Relações Internacionais da Atricon, presidiu a 
mesa que contou com palestra magna do professor Eduardo Vera-Cruz Pinto, com o 
tema “O Estado Democrático de Direito e as tecnologias de informação: desafios e 
oportunidades”. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625857 
 
TCE-PA 
“Conversando com o Controle Interno” encerra em Santarém as edições deste ano com 
1,5 mil participantes 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) concluiu mais uma edição do 
programa “Conversando com o Controle Interno”, que esteve nos dias 1º e 2 de setembro 
no município de Santarém, região oeste paraense, com ampla participação de agentes 
públicos e profissionais do terceiro setor. Foram 11 palestras ministradas no campus 
Tapajós, da Universidade Federal do Oeste do Pará, com transmissão direta pelo canal 
do TCE-PA no YouTube. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6691-conversando-com-o-controle-interno-
encerra-em-santarem-as-edicoes-deste-ano-com-1-5-mil-participantes 
 
TCE-PR 
Nova PCA Municipal reúne 575 participantes em Francisco Beltrão e União da Vitória 
 
Realizada pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR), a capacitação sobre a Nova Prestação de Contas Anual (PCA) Municipal 
reuniu 575 participantes nos municípios de Francisco Beltrão, sudoeste do Estado, no dia 
1º de setembro; e União da Vitória, no sul do Paraná, nesta sexta-feira, 2, últimas datas 
programas no primeiro ciclo de palestras sobre o tema. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/nova-pca-municipal-reune-575-participantes-em-
francisco-beltrao-e-uniao-da-vitoria/9964/N 
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TCE-PI 
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 
TCE-RJ aprova Termo de Ajustamento de Gestão proposto pelo Detran 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, em sessão 
plenária realizada na quarta-feira 31 de agosto, a minuta do Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) proposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 
(Detran). O documento prevê a regularização, de forma escalonada, de diversos serviços 
e fornecimentos contratados pelo Detran sem formalização de instrumento contratual, no 
valor total de R$ 96,8 milhões. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_aprova_termo_de_ajustamento_de_gesta
o_proposto_pelo_detran 
 
TCM-RJ 
TCMRJ participa do VI Seminário Ibero-Americano de Direito e Controle 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Luiz Antonio 
Guaraná, e os conselheiros Ivan Moreira e Thiago Kwiatkowiski Ribeiro participaram, 
hoje, 5/09, da cerimônia de abertura do "VI Seminário Ibero-americano de Direito e 
Controle". Realizado em Lisboa e promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), em 
parceria com o Tribunal de Contas de Portugal e a Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, o seminário internacional acontece até a próxima sexta-feira, com o tema 
central "O Estado Democrático de Direito e o Uso da Tecnologia da Informação". A 
palestra magna foi proferida pelo Professor Doutor Eduardo Vera Cruz. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16421&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
Técnicos dos tribunais de contas do RS e SP debatem fiscalização de rodovias 
 
Na última sexta-feira (02), a equipe de engenharia do Serviço de Auditoria Estadual I 
(SAE-I) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) participou de reunião online com os 
auditores da Diretoria de Contas do Governador do TCE-SP. Durante o encontro, os 
técnicos gaúchos conheceram o trabalho realizado pelo órgão de controle paulista na 
fiscalização dos contratos de conservação rodoviária gerenciados pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem de SP (DER-SP). 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tecnicos-dos-tribunais-de-contas-do-rs-e-sp-
debatem-fiscalizacao-de-rodovias/ 
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TCE-RO 
TCE-RO recebe visita da Comissão de Garantia da Qualidade do MMD-TC da ATRICON 
 
Foram abertos nesta segunda-feira (5/9) os trabalhos da Comissão do Projeto Marco de 
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) junto ao Tribunal de 
Contas de Rondônia (TCE-RO). A visita técnica, que se estende até esta terça-feira (6/9), 
conta com a participação de membros da equipe do MMD-TC e visa coletar evidências 
para avaliação quanto ao trabalho efetivado pela Corte de Contas rondoniense. 
https://tcero.tc.br/2022/09/05/tce-ro-recebe-visita-da-comissao-de-garantia-da-qualidade-
do-mmd-tc-da-atricon/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC empossa 62 aprovados no concurso público para o cargo de auditor fiscal de 
controle externo 
 
“Estamos celebrando, hoje, o encontro e a chegada de vocês. O encontro da 
perseverança, da dedicação, do empenho, do esforço e do sacrifício, com a realização e 
a gratificação de terem chegado neste momento”. A declaração foi feita pelo presidente 
do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de Moraes 
Ferreira Júnior, na tarde desta sexta-feira (2/9), durante solenidade de posse de 62 
aprovados no concurso público da Instituição. O evento presencial foi transmitido, ao 
vivo, pelo canal oficial do TCE/SC no YouTube. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-empossa-62-aprovados-no-concurso-publico-para-o-cargo-
de-auditor-fiscal-de-controle-externo 
 
TCE-SP 
TCE apoia campanha de prevenção ao suicídio 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) aderiu à campanha nacional de 
conscientização sobre o suicídio. O ‘Setembro Amarelo’, como é conhecido o período em 
que são promovidas atividades relacionadas ao tema, pretende informar e mobilizar a 
sociedade sobre a importância da valorização da vida. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-apoia-campanha-prevencao-ao-suicidio 
 
Envio de questionário mensal sobre gastos com COVID-19 deixa de ser obrigatório 
 
Em razão do cenário atual da pandemia, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) deixou de exigir dos municípios e de seis pastas do Governo Estadual o 
preenchimento do questionário ‘Gestão do Enfrentamento da COVID-19’. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-envio-questionario-mensal-sobre-gastos-com-covid-19-
deixa-ser-obrigatorio 
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TCM-SP 
Auditoria Externa da Qualidade destaca notória evolução no modelo de gestão do 
TCMSP 
 
Durante a reunião virtual de encerramento para a entrega do resultado da Auditoria 
Externa de Qualidade - ISO 9001, na tarde de sexta-feira (2/9), o auditor da Fundação 
Vanzolini, Renato Prado, destacou “uma notória evolução do modelo de gestão do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo desde o ciclo iniciado em 2020”. No 
relatório final, foi apontada apenas uma oportunidade de melhoria. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49819 
 
TCE-SE 
TCE/SE marca presença no Encontro Nacional das Escolas de Contas 
 
Integrantes da Escola de Contas (Ecojan) do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
(TCE/SE) participaram nesta quinta, 1, e sexta-feira, 2, em Maceió (AL), do XIII Encontro 
Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de Contas (Educontas). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2124 
 
Integrantes do TCE/SE participam de reuniões do Comitê Técnico de Educação do IRB 
 
Em paralelo ao XIII Encontro Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das 
Escolas de Contas (Educontas), ocorrido em Maceió (AL), nesta quinta, 1, e sexta-feira, 
2, foram realizadas reuniões do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa 
(CTE-IRB), com participação das analistas de controle externo II do Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe (TCE/SE), Cledina Teixeira, Roberta Roberti e Shara Lessa. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2123 
 
TCE-TO 
TCE Cidadão chega à UFT e Unitins neste mês de setembro 
 
Os estudantes da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e da Universidade Estadual 
do Tocantins (Unitins) têm um encontro marcado com o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/TO) no dia 15 de setembro. As instituições recebem o projeto TCE Cidadão – 
Incentivo ao Controle Social, que tem a proposta de levar informações e orientações 
sobre as atribuições do tribunal aos universitários, promovendo a cultura da participação 
cidadã. 
https://www.tceto.tc.br/tce-cidadao-chega-a-uft-e-unitins-neste-mes-de-setembro/ 
 
Inscrições para o concurso do TCE/TO terminam hoje 
 
Os interessados em concorrer a uma das 55 vagas oferecidas no concurso público do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) têm até segunda-feira, 5, para 
garantir a inscrição. São ofertadas 25 vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo, 
15 para Analista Técnico (nível superior) e 15 para Assistente de Controle Externo (nível 
médio), além da formação de cadastro reserva. 
https://www.tceto.tc.br/prazo-de-inscricao-no-concurso-publico-do-tce-to-termina-na-
proxima-segunda-feira/ 
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