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TCE-BA 
Presidente do TCE/BA recebe coletânea de artigos sobre Direito Municipal 
 
Em visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), o diretor-geral da 
Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macêdo, e os advogados Daniel Galo, Carlos 
Eduardo Nunes Costa e Cristiano Almeida Araújo foram recebidos, na manhã de 
segunda-feira (5.09), pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Marcus Presidio. 
Na oportunidade, os visitantes entregaram ao conselheiro-presidente o livro Direito 
Municipal, que reúne estudos dos 20 concluintes, entre eles os visitantes, da pós-
graduação da turma de 2021 de Direito Municipal da Universidade Católica do Salvador 
(Ucsal). A obra foi prefaciada pelo professor Isaac Newton Carneiro e teve a coordenação 
de Daniel Galo. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-recebe-coletanea-de-artigos-
sobre-direito-municipal 
 
TCM-BA 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DISCUTE AVANÇOS DO CONTROLE EXTERNO 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio Carneiro 
Filho, participa em Portugal do “VI Seminário Iberoamericano de Direito e Controle”, 
realizado pelo Instituto Rui Barbosa em parceria com a Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa e o Tribunal de Contas de Portugal. O conselheiro do TCM 
baiano, nesta quinta-feira (08/09), vai presidir mesa em que fará uma palestra o professor 
Pedro Caridade de Freitas, especialista em Direito Internacional Público, Direito da 
Propriedade Intelectual e Direito sobre Medicamentos. 
https://www.tcm.ba.gov.br/seminario-internacional-discute-avancos-do-controle-externo/ 
 
TCE-ES 
Produzida minuta para debater compatibilidade de planos de educação com leis 
orçamentárias 
 
Representantes dos Tribunais de Contas estiveram em Maceió, no estado de Alagoas, 
participando de oficinas do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-
IRB) para ações de controle na compatibilidade entre as peças de Planejamento 
Governamental e os Planos de Educação. O conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo Coelho, é presidente do Comitê e participou 
do evento. Nele, foi produzida uma minuta de proposta para debater a possibilidade de 
tornar compatível os planos de educação estaduais e municipais com os respectivos 
Planos Plurianuais (PPA’s), além das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO’s) e Leis 
Orçamentárias Anuais (LOA’s). 
https://www.tcees.tc.br/comite-de-educacao-do-irb-produz-minuta-de-proposta-para-
debater-compatibilidade-de-planos-de-educacao-com-leis-orcamentarias/ 
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“VI Seminário Ibero-americano de Direito e Controlo”, promovido pelo IRB em Lisboa, terá 
palestra do presidente Rodrigo Chamoun 
 
Teve início na manhã desta segunda-feira (5), o “VI Seminário Ibero-americano de Direito 
e Controlo”, na Faculdade de Direito de Lisboa, em Portugal, com atividades voltadas aos 
debates e estudos sobre o tema: “O Estado Democrático de Direito e o uso da Tecnologia 
da Informação”. A programação do Seminário, que é promovido pelo Instituto Rui 
Barbosa (IRB), se estenderá até a próxima sexta-feira (9). 
https://www.tcees.tc.br/vi-seminario-ibero-americano-de-direito-e-controlo-promovido-
pelo-irb-em-lisboa-tera-palestra-do-presidente-rodrigo-chamoun/ 
 
Convertida em TCE denúncia contra a Prefeitura da Serra sobre reforma da praça 
Encontro das Águas 
 
O processo de fiscalização, oriundo de uma denúncia, sobre supostas irregularidades 
cometidas na execução da reforma da praça Encontro das Águas, no bairro Jacaraípe. 
realizada na Prefeitura de Serra, foi convertido em  Tomada de Contas Especial (TCE), 
em razão de achados de auditoria que resultaram em dano ao erário. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-converte-em-tomada-de-contas-especial-a-denuncia-
contra-prefeitura-da-serra-sobre-reforma-da-praca-encontro-das-aguas/ 
 
TCE-GO 
TCE-GO retoma visitas presenciais de estudantes de nível superior, por meio do projeto 
Diálogo Acadêmico 
 
Com o objetivo de fomentar o Controle Social e ampliar o vínculo com a sociedade, o 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) vai receber visita de alunos do ensino 
superior por meio do projeto Diálogo Acadêmico, nesta terça-feira (06/set). A recepção 
ocorrerá no Mini Auditório Selva Cavalcanti das 14 às 16 horas e é uma parceria entre a 
Ouvidoria e a Escola Superior de Controle Externo (Escoex) Aélson Nascimento. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-retoma-visitas-presenciais-de-estudantes-de-nivel-
superior-por-meio-do-projeto-dialogo-academico 
 
Divulgados os vencedores do Concurso de Fotos 70 Anos do TCE-GO 
 
A servidora Cíntia Maria Silveira é a vencedora do Concurso de Fotografia do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás. Seu trabalho intitulado “Espelho da arte” obteve 172 pontos. 
Em segundo lugar ficou a foto “Ilumina Sol e Água”, de Ana Cristina de Castro Abreu 
Almeida, com 168 pontos e, em terceiro lugar, “Para um serviço de 70 anos, respeito e 
sonho se concretizando”, de Fabiana Bettini e Souza de Rezende, que obteve 167 
pontos. O concurso faz parte da programação dos 70 anos de instalação do TCE-GO. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/divulgados-os-vencedores-do-concurso-de-fotos-70-anos-do-
tce-go 
TCE Sustentável destaca importância da coleta seletiva 
 
O TCE Sustentável desta semana tira as dúvidas sobre o processo de descarte das 
embalagens recicláveis para a correta adesão à coleta seletiva, bem como também alerta 
sobre os cuidados a serem tomados com a saúde dos catadores. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-sustentavel-destaca-importancia-da-coleta-seletiva 
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Relatório do CNJ destaca ações dos Tribunais de Contas pela Primeira Infância 
 
A Rede de Primeira Infância entre os Tribunais de Contas do Brasil e a criação do Portal 
da Primeira Infância pelo TCE de Goiás estão entre as iniciativas destacadas no Relatório 
2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o Pacto Nacional pela Primeira 
Infância. O documento chama-se “Relatório Justiça Começa na Infância: Fortalecendo a 
atuação do Sistema de Justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento humano 
integral” e aborda capítulos como um novo olhar para os direitos fundamentais ao 
desenvolvimento humano na primeira infância, reconhecimento de boas práticas, 
seminários regionais e signatários do Pacto em ação. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/relatorio-do-cnj-destaca-acoes-dos-tribunais-de-contas-pela-
primeira-infancia 
 
Instituto Rui Barbosa (IRB) promove o I Prêmio IRB de Monografia 
 
“Os desafios dos Tribunais de Contas na era digital” é um dos subtemas que fazem parte 
do I Prêmio IRB de Monografia –Expandindo as fronteiras do conhecimento. O concurso 
é uma realização do Instituto Rui Barbosa(IRB) e tem como tema central “Os Desafios 
para as Instituições no Mundo Digital”. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/instituto-rui-barbosa-irb-promove-o-i-premio-irb-de-
monografia 
 
TCE-MA 
TCE-MA é o primeiro órgão estadual a aderir ao Conecta-TCU 
 
Em sintonia com a tendência de atuação em rede e uso intensivo de sistemas 
informatizados, o Tribunal de Contas do Estado aderiu, no final do mês passado, à 
plataforma Conecta TCU, que teve seu uso estendido às cortes de contas pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU). Primeiro órgão estadual a aderir a essa solução tecnológica, 
o TCE maranhense deu um passo importante e estratégico para a interação e o fluxo de 
informações entre as cortes de contas estaduais e o Tribunal de Contas da União (TCU). 
Adicionalmente, inaugura o uso dos serviços fora da esfera federal. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2440-tce-ma-e-o-primeiro-orgao-estadual-a-
aderir-ao-conecta-tcu 
 
TCE-MT 
Conselheiros do TCE-MT são homenageados com medalha Homens do Mato, da PMMT 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, e o conselheiro Sérgio Ricardo foram homenageados pela Polícia Militar de Mato 
Grosso (PMMT) com a medalha “Homens do Mato”.  A entrega foi feita durante a 
cerimônia de 187 anos da Polícia no estado, na noite desta segunda-feira (5). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiros-do-tce-mt-sao-homenageados-com-
medalha-homens-do-mato-da-pmmt/54772 
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TCE-MT lança campanha Setembro Amarelo e reforça ações de combate ao suicídio 
 
O presidente em exercício do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro 
Valter Albano, lançou oficialmente a programação proposta para o Setembro Amarelo, 
mês dedicado ao alerta a transtornos mentais e combate ao suicídio. Em seu discurso, 
reforçou o compromisso da instituição com a temática, abordada junto aos servidores 
pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de 
Vida no Trabalho (NQVT). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-lanca-campanha-setembro-amarelo-e-reforca-
acoes-de-combate-ao-suicidio/54771 
 
Homenageados em sessão plenária, atletas do TCE-MT entregam medalha ao presidente 
 
Os 70 atletas do Tribunal de Contas de Mato Grosso que participaram das Olimpíadas 
dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC), em Natal – RN, foram 
homenageados durante a sessão plenária desta terça-feira (6). Uniformizados e com as 
suas respectivas medalhas, eles também fizeram uma foto oficial junto aos conselheiros. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/homenageados-em-sessao-plenaria-atletas-do-tce-mt-
entregam-medalha-ao-presidente/54770 
 
TCE-PA 
XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas (Educontas) 
reúne educadores em Maceió (AL) 
 
Nos dias 1º e 2 de setembro, em Maceió (AL), o Tribunal de Contas do Estado de 
Alagoas e a Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de Mendonça, em 
parceria com o Instituto Rui Barbosa, promoveram o XIII Encontro Técnico de Educação 
Profissional dos Tribunais de Contas (Educontas). O Tribunal de Contas do Estado do 
Pará (TCE-PA) participou do evento com as pedagogas Juliana Cantuária e Vanessa 
Galvão, da Escola de Contas Alberto Veloso. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6692-xiii-encontro-tecnico-de-educacao-
profissional-dos-tribunais-de-contas-educontas-reune-educadores-em-maceio-al 
 
TCM-PA 
TCMPA atinge 95% de avaliação no Programa Nacional de Transparência Pública 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) já atingiu 95% de avaliação das 
unidades gestoras no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública, 
organizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O 
resultado se deve à estratégia e à intensificação do trabalho realizado pela Corte de 
Contas, por meio da Coordenação Especializada de Monitoramento e Avaliação de 
Resultados (CMAR), da Diretoria de Fiscalização e Controle Externo do Tribunal. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-atinge-95-de-avaliacao-no-programa-nacional-
de-transparencia-publica/ 
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Escola de Contas lança novos módulos na “Biblioteca Virtual” para servidores do TCMPA 
 
A Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará (TCMPA), ampliou a Biblioteca Virtual “Fórum de Conhecimento 
Jurídicos”, disponível na página eletrônica dentro do portal institucional da Corte de 
Contas. A aquisição dos novos módulos é resultado da parceria entre o Tribunal e a 
Editora Fórum. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/escola-de-contas-lanca-novos-modulos-na-biblioteca-
virtual-para-servidores-do-tcmpa/ 
 
Municípios devem cumprir condições para receber complementação do VAAR 2023 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), por meio da Diretoria de 
Planejamento, Assessoramento, Monitoramento, Fiscalização e Controle Externo, alerta 
aos gestores municipais que o recebimento da complementação do recurso do Valor 
Aluno Anual Resultado (VAAR) depende do cumprimento, pelas redes públicas de 
ensino, de condições estabelecidas pelo Art. 14 da Lei Federal nº 14.113/2020, 
conhecida como Novo Fundeb, e pelos Arts. 2º e 3º da Resolução nº 01/2022 da 
Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/municipios-devem-cumprir-condicoes-para-receber-
complementacao-do-vaar-2023/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB REPROVA CONTAS DA PREFEITURA DE FAGUNDES E REJEITA RECURSO 
DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO ÁCQUA 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado, em sessão extraordinária, nesta terça-feira (6), 
rejeitou o recurso de reconsideração interposto pelo ex-diretor do Instituto ACQUA - 
Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, Samir Rezende Siviero, contra decisão 
do TCE, que reprovou as contas da organização social, responsável pela gestão da 
Unidade do Pronto Atendimento - UPA de Santa Rita em 2019. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-reprova-contas-da-prefeitura-de-fagundes-e-rejeita-
recurso-da-organizacao-social-instituto-acqua 
 
TCE-PR 
Em consulta, TCE-PR orienta que vereador preso não deve receber subsídio 
 
Vereador preso ou afastado temporariamente de suas funções por ordem judicial ou 
administrativa não deve receber o pagamento de subsídios enquanto perdurar o 
afastamento do cargo. Isso porque os subsídios dos vereadores têm natureza pro-labore 
faciendo. A exceção à regra é cabível no caso de determinação de decisão judicial ou 
autorização em dispositivo da lei orgânica municipal ou regimento interno da câmara 
municipal que autorize a continuidade do pagamento dos subsídios. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/em-consulta-tce-pr-orienta-que-vereador-preso-nao-
deve-receber-subsidio/9969/N 
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TCE promove auditorias sobre saúde e assistência social em municípios do PR 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) está realizando, ao longo do segundo 
semestre deste ano, fiscalizações presenciais sobre assistência social e saúde em 
determinados municípios paranaenses, selecionados conforme critérios técnicos. Os 
trabalhos, previstos no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 da Corte, estão sendo 
desempenhados por servidores da Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do órgão. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-promove-auditorias-sobre-saude-e-assistencia-
social-em-municipios-do-pr/9962/N 
 
TCE-PR encaminha recomendações sobre obras de pavimentação a três municípios 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) recomendou a três municípios do 
interior do Paraná que, dentro de seis meses, adotem providências para melhorar seus 
procedimentos de fiscalização sobre a execução de obras de pavimentação, bem como 
para incrementar os projetos básicos que servem de referência para detalhar tais 
serviços antes destes serem realizados. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-encaminha-recomendacoes-sobre-obras-de-
pavimentacao-a-tres-municipios/9965/N 
 
TCE-PE 
Atuação do TCE no transporte escolar é destaque no MMD-TC 
 
Em encontro com integrantes da comissão enviada pela Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o conselheiro Valdecir Pascoal, em substituição 
ao presidente Ranilson Ramos, recebeu a Declaração de Garantia de Qualidade do 
Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6714-tce-recebe-destaque-no-mmd-tc-pela-atuacao-no-transporte-escolar 
 
TCE debate futuro do controle e meio ambiente em Portugal 
 
O conselheiro Carlos Neves foi convidado para participar, como palestrante, do VI 
Seminário Ibero-Americano de Direito e Controlo, que acontece esta semana, em Lisboa, 
e traz como tema o “Estado Democrático de Direito e o uso da Tecnologia da 
Informação”. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6715-tce-debate-futuro-do-controle-e-meio-ambiente-em-portugal 
 
TCE-PI 
Saúde é da Nossa Conta divulga atividades para 8 e 9 de setembro 
 
Nos dias 08 e 09 de setembro, quinta e sexta respectivamente, o “Saúde é da Nossa 
Conta” traz aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí cromoterapia, 
auriculoterapia e oficina de consciência corporal. O projeto está em sua 3ª edição e 
promove ações voltadas para o incentivo à qualidade de vida e bem-estar dos servidores. 
https://www.tce.pi.gov.br/saude-e-da-nossa-conta-divulga-atividades-para-8-e-9-de-
setembro/ 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-promove-auditorias-sobre-saude-e-assistencia-social-em-municipios-do-pr/9962/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-promove-auditorias-sobre-saude-e-assistencia-social-em-municipios-do-pr/9962/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-encaminha-recomendacoes-sobre-obras-de-pavimentacao-a-tres-municipios/9965/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-encaminha-recomendacoes-sobre-obras-de-pavimentacao-a-tres-municipios/9965/N
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-2022/setembro/6714-tce-recebe-destaque-no-mmd-tc-pela-atuacao-no-transporte-escolar
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-2022/setembro/6714-tce-recebe-destaque-no-mmd-tc-pela-atuacao-no-transporte-escolar
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-2022/setembro/6715-tce-debate-futuro-do-controle-e-meio-ambiente-em-portugal
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-2022/setembro/6715-tce-debate-futuro-do-controle-e-meio-ambiente-em-portugal
https://www.tce.pi.gov.br/saude-e-da-nossa-conta-divulga-atividades-para-8-e-9-de-setembro/
https://www.tce.pi.gov.br/saude-e-da-nossa-conta-divulga-atividades-para-8-e-9-de-setembro/


 
 

  

TCE-PI participa de audiência no MP-PI sobre protocolos em perícias criminais 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) participou nessa segunda-feira (5) de 
uma audiência extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Piauí, por meio do 
Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), do Núcleo 
das Promotorias de Justiça Criminais e da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, para 
discutir a implantação do Protocolo de Istambul e do Protocolo Brasileiro de Perícia 
Forense em Caso de Tortura no Piauí. Os auditores João Luís Júnior, Rayane Marques e 
Lívia Ribeiro, da Divisão de Fiscalização da Segurança Pública e Tecnologia da 
Informação do TCE-PI, participaram da audiência, que ocorreu de forma virtual. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-participa-de-audiencia-no-mp-pi-sobre-protocolos-em-
pericias-criminais/ 
 
TCE Piauí notifica 693 órgãos para que regularizem informações sobre licitações e 
contratos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) está notificando 693 órgãos estaduais 
e municipais do Piauí para que disponibilizem os dados sobre licitações e contratos nos 
sistemas Licitações Web e Contratos Web do TCE, relativos aos exercícios de 2021 e 
2022, conforme determinado na Instrução Normativa n.º 06/2017. As notificações foram 
aprovadas pelo Pleno e ocorrerão via sistema de Cadastro de Avisos do Tribunal. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-notifica-693-orgaos-para-que-regularizem-informacoes-
sobre-licitacoes-e-contratos/ 
 
TCM-RJ 
Seminário Internacional destaca uso da Tecnologia da Informação 
 
No segundo dia de reuniões e debates do "VI Seminário Ibero-Americano de Direito e 
Controle", em Portugal, o presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, Luiz Antonio Guaraná, e os Conselheiros Thiago Kwiatkowiski Ribeiro (TCMRJ) 
e Ivan Moreira (TCMRJ) acompanharam a palestra do presidente do Tribunal de Contas 
de Portugal, juiz-conselheiro José Farinha Tavares, que abordou o tema "O Tribunal de 
Contas de Portugal e o uso da Tecnologia da Informação".  
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16425&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
Vieira da Cunha participa no TCE-RS do segundo encontro com candidatos a governador 
do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) deu prosseguimento na manhã de hoje (6) da 
série de encontros com candidatos a governador do Estado com a presença de Vieira da 
Cunha (PDT). Foi o segundo encontro realizado no auditório da Escola Superior de 
Gestão e Controle Francisco Juruena, no 5º andar da sede do TCE-RS. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/vieira-da-cunha-participa-no-tce-rs-do-segundo-
encontro-com-candidatos-a-governador-do-estado/ 
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TCE-SP 
Política de Segurança Pública é tema do PodContas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas principais 
plataformas digitais o 69º episódio do PodContas, podcast voltado ao aprimoramento dos 
conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e a servidores que atuam nos órgãos 
municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-politica-seguranca-publica-e-tema-podcontas 
 
TCE prorroga inscrições para concurso de boas práticas até dia 30 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) prorrogou até 30 de setembro o 
prazo de inscrições para o segundo ‘Prêmio TCESP-ODS’. Lançado no primeiro semestre 
de 2022, o concurso visa reconhecer iniciativas para incorporar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), de maneira efetiva e transformadora, em políticas 
públicas municipais e estaduais voltadas a atividades de saneamento básico. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-prorroga-inscricoes-para-concurso-boas-praticas-ate-
dia-30 
 
TCM-SP 
Globo e CBN repercutem auditoria do TCMSP no Hospital Integrado em Santo Amaro 
 
O SP2, da TV Globo, e o programa CBN São Paulo, na rádio, repercutiram nesta terça-
feira (6/9) as providências do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) 
após a auditoria realizada pela Secretaria Municipal da Saúde no Hospital Municipal 
Integrado Santo Amaro, que teve por objetivo apurar reaproveitamento irregular de 
materiais hospitalares pela Organização Social que administra a unidade de saúde. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49846 
 
Especialista do TCMSP participa de evento do CONIP e fala sobre segurança em 
ambiente de nuvem 
 
O chefe da Unidade Técnica de Administração de Redes e Banco de Dados do Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), Estevan Gomes de Camargo, palestrou 
sobre "Performance, Gestão e Segurança em Ambiente de Nuvem Privada Enterprise" 
durante o 17º Congresso de Inovação no Poder Judiciário (CONIP), que aconteceu nos 
dias 30 e 31 de agosto, no Royal Tulip Brasília Alvorada. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49844 
 
TCE-SE 
TCE receberá lançamento de livro sobre sergipanos que governaram três estados do 
Brasil 
 
O livro “Luiz Garcia, Gilton Garcia e Garcia Neto: Governadores em três estados do 
Brasil”, do presidente da Academia Sergipana de Letras (ALS), José Anderson 
Nascimento, será lançado na próxima Sexta Cultural do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SE), prevista para o dia 21 de outubro. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2126 
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