
 
 

   

 

  Nº 118/2022 Data: 14-09-22 

TCE-AC 
EQUIPE DO TCE/AC FAZ VISITA TÉCNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DE 
RONDÔNIA 
 
Entre os dias 8 e 9 de setembro, servidores do Tribunal de Contas do Acre fizeram uma 
visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A equipe composta por 
cerca de 10 servidores incluindo o Diretor da DAFO, Luiz Gustavo Maia Guilherme teve 
como principal objetivo, conhecer boas práticas adotadas pelo Tribunal do Estado vizinho 
para uma análise e futuramente implantar algumas dessas iniciativas no TCE/AC. 
https://tceac.tc.br/2022/09/12/equipe-do-tce-ac-faz-visita-tecnica-no-tribunal-de-contas-
de-rondonia/ 
 
TCE-AL 
Nova edição do TC News entrevista Presidente da Atricon, Cezar Miola 
 
A nova edição do programa TC News, apresentado pelo jornalista Valtenor Leôncio, 
recebeu o Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), 
Cezar Miola. Durante a entrevista foram abordados os encontros realizados nos últimos 
dias em parceria entre o Tribunal de Contas de Alagoas e a Atricon, além da importância 
da comunicação no papel da transparência e divulgação do trabalho dos Tribunais. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4NQ==&titulo=Nova_edi%C3%A7%C3%A3o_do_TC_News_entrevista
_Presidente_da_Atricon,_Cezar_Miola&cat=MQ== 
 
TCE/AL firma parceria e oferece desconto na inscrição da FENALAW 2022 
 
Em parceria com a FENALAW, a principal Feira Congresso para o mercado jurídico da 
América Latina, o Tribunal de Contas de Alagoas disponibiliza o cupom de 15% de 
desconto na inscrição para os seus servidores. A edição de 2022 acontece no período de 
19 a 21 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4NA==&titulo=TCE/AL_firma_parceria_e_oferece_desconto_na_inscri
%C3%A7%C3%A3o_da_FENALAW_2022&cat=MQ== 
 
Tribunal de Contas e Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas assinam Termo 
de Filiação 
 
Buscando desenvolver ações voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de 
obras públicas, o Tribunal de Contas de Alagoas e o Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas (Ibraop) assinaram um Termo de Filiação. O documento foi assinado pelo 
Presidente do TCE/AL, conselheiro Otávio Lesa, e pelo Presidente do Ibraop, Anderson 
Uliana Rolim. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4Mw==&titulo=Tribunal_de_Contas_e_Instituto_Brasileiro_de_Auditori
a_de_Obras_P%C3%BAblicas_assinam_Termo_de_Filia%C3%A7%C3%A3o&cat=MQ== 
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Rádio Justiça e Rádio Senado Cidadã recebem boletins com notícias dos Tribunais de 
Contas e Atricon 
 
A programação da Rádio Justiça, do Supremo Tribunal Federal (STF), traz boletins com 
informações sobre a atuação dos Tribunais de Contas e da Atricon . Durante a semana 
são veiculados nove boletins. A Rádio Justiça é uma emissora pública de caráter 
institucional do Poder Judiciário, que ao tratar os temas jurídicos em profundidade, busca 
evitar que assuntos importantes e complexos sejam abordados superficialmente. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4Mg==&titulo=R%C3%A1dio_Justi%C3%A7a_e_R%C3%A1dio_Sena
do_Cidad%C3%A3_recebem_boletins_com_not%C3%ADcias_dos_Tribunais_de_Contas
_e_Atricon&cat=MQ== 
 
TCE/AL recebe visita técnica do MMD-TC para avaliação de desempenho 
 
O Tribunal de Contas de Alagoas recebe, nos dias 12 e 13 de setembro, a visita dos 
Membros da Comissão de Garantia de Qualidade do Marco de Medição do Desempenho 
dos Tribunais de Contas (MMD-TC) para a avaliação técnica em diversos setores, 
buscando analisar o desempenho da atuação do TCE/AL. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4MQ==&titulo=TCE/AL_recebe_visita_t%C3%A9cnica_do_MMD-
TC_para_avalia%C3%A7%C3%A3o_de_desempenho&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
TCE-AM fará inspeção extraordinária em Borba por uso indevido do dinheiro público 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprovaram, na manhã 
desta terça-feira (13), durante a 33ª Sessão Ordinária, uma inspeção extraordinária em 
Borba (distante 149 quilômetros de Manaus), para apurar denúncias de recorrentes 
quebras de limites nos gastos com pessoal e de uso indevido de recursos municipais 
para aquisição de cestas básicas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59103 
 
TCE-BA 
TCE/BA desenvolve ações alusivas à Campanha Setembro Amarelo 
 
Com a intenção de sensibilizar os servidores sobre a importância da prevenção ao 
suicídio, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por intermédio do Serviço de 
Assistência Social (Seras), distribuiu, na manhã desta segunda-feira (12.09), no hall de 
entrada do edifício Cons. Joaquim Batista Neves, bottons com frases de apoio e um texto 
informativo sobre como ajudar pessoas com tendências suicidas e transtornos mentais. 
Outra ação em andamento consistiu na exibição de imagem sobre a Campanha na área 
de trabalho dos computadores do órgão. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-desenvolve-acoes-alusivas-a-campanha-
setembro-amarelo 
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TCM-BA 
ASSESSORIA DO TCM PUBLICA NOVA EDIÇÃO DO “COMPÊNDIO JURÍDICO” 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios, através da sua Assessoria Jurídica, publicou uma 
nova edição do seu “Compêndio Jurídico”. O documento reúne os pareceres mais 
relevantes e de mais amplo interesse emitidos pela unidade entre os meses de maio a 
agosto de 2022. 
https://www.tcm.ba.gov.br/assessoria-do-tcm-publica-nova-edicao-do-compendio-juridico/ 
 
EX-PREFEITO DE ITABUNA TEM RECURSO NEGADO PELO TCM 
 
Na sessão desta terça-feira (13/09), os conselheiros do Tribunal de Contas dos 
Municípios negaram provimento ao recurso ordinário apresentado pelo ex-prefeito de 
Itabuna, Claudevane Moreira Leite, sobre denúncia que apontou irregularidades na 
celebração e execução do contrato firmado com a empresa “Statuss Construtora e 
Serviços”, para a construção do edifício destinado a sediar o Shopping Popular de 
Itabuna. Os erros no projeto estrutural e na execução da obra resultaram no 
desabamento da estrutura e em um prejuízo financeiro superior a R$2 milhões. 
https://www.tcm.ba.gov.br/ex-prefeito-de-itabuna-tem-recurso-negado-pelo-tcm/ 
 
TCE-ES 
Por decisão cautelar, prefeitura de Cachoeiro deverá suspender pregão eletrônico de vale 
alimentação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) deferiu medida cautelar 
determinando à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim que suspenda o pregão eletrônico 
005/2022, para que seja feita a revisão do instrumento convocatório e sua republicação, 
em razão de restrição da competividade. O objeto da licitação é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de 
vale-alimentação, e está estimado no valor de R$ 42 milhões. 
https://www.tcees.tc.br/por-decisao-cautelar-prefeitura-de-cachoeiro-devera-suspender-
pregao-eletronico-de-vale-alimentacao/ 
 
TCE-GO 
Inscrições para concurso do TCE-GO encerram em 27 de setembro 
 
O período de inscrições do concurso público para Analista de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) se encerra às 14h do dia 27 de 
setembro. Os candidatos devem acessar o site da Fundação Carlos Chagas – FCC, que 
é a banca organizadora do certame. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/inscricoes-para-concurso-do-tce-go-encerram-em-27-de-
setembro 
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TCE-MA 
MMD-TC: Comissão de Garantia de Qualidade da Atricon entrega certificado ao 
presidente do TCE 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), conselheiro Washington de 
Oliveira, recebeu, nesta terça-feira (13), dos integrantes da comissão de Garantia de 
Qualidade da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o certificado 
de conclusão dos trabalhos de verificação de conformidade, etapa crucial da avaliação de 
desempenho da Corte de Contas maranhense no âmbito do Marco de Medição de 
Desempenho MMD-TC, ciclo 2022. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2444-mmd-tc-comissao-de-garantia-de-
qualidade-da-atricon-entrega-certificado-ao-presidente-do-tce 
 
Comissão da Atricon avalia desempenho do TCE no MMD-TC Ciclo 2022 
 
Os integrantes da Comissão de Garantia de Qualidade da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) iniciaram na manhã de hoje, 12, na sede do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), os trabalhos de verificação da 
conformidade que fazem parte da avaliação de desempenho da Corte de Contas 
maranhense no âmbito do Marco de Medição de Desempenho MMD-TC, ciclo 2022. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2442-comissao-da-atricon-avalia-desempenho-
do-tce-no-mmd-tc-ciclo-2022 
 
TCE-MT 
TCE-MT adere ao Setembro Verde e recebe técnicos do Hemocentro para falar sobre 
importância da doação de órgãos 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) recebe, nesta sexta-feira (16), a visita 
de técnicos do MT- Hemocentro, que passarão por todas as salas, entre 8h e 14h, para 
falar sobre a importância da doação de órgãos.  A ação faz parte da campanha Setembro 
Verde, voltada à conscientização sobre o tema. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-adere-ao-setembro-verde-e-recebe-tecnicos-do-
hemocentro-para-falar-sobre-importancia-da-doacao-de-orgaos/54803 
 
TCE-MG 
Tribunal lança Trilha de Aprendizagem para Conselheiros de Educação 
 
O IX Fórum Mineiro de Educação, realizado no auditório Vivaldi Moreira do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), na manhã de hoje, 13/09/2022, foi palco do 
lançamento da Trilha para Conselheiros de Educação: boas práticas de 
acompanhamento e fiscalização. A trilha foi construída para que os conselheiros possam, 
de maneira e fácil e intuitiva, conhecer suas atribuições e desenvolver as competências 
necessárias para acompanharem as Políticas Públicas de Educação. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625863 
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Presidente participa da abertura da Semana do Ministério Público 2022 
 
O presidente do TCEMG, Mauri Torres, participou, nesta segunda-feira (12/09), da 
solenidade de abertura da Semana do Ministério Público 2002, que tem como tema os 
200 anos da Independência do Brasil. A cerimônia, na sede do MPMG, foi marcada pelo 
hasteamento das bandeiras do Brasil, de Portugal e de Minas Gerais. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625861 
 
TCM-PA 
Procurador do MPC-PA convida conselheiros do TCMPA para evento sobre eleições e 
controle social 
 
Na manhã desta terça-feira (13), a presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Pará (TCMPA), conselheira Mara Lúcia, e o conselheiro ouvidor Daniel Lavareda 
receberam o procurador de Contas do Estado do Pará e ouvidor daquele órgão, Stanley 
Botti Fernandes. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/procurador-do-mpc-pa-convida-conselheiros-do-
tcmpa-para-evento-sobre-eleicoes-e-controle-social/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB REALIZA DEBATE SOBRE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL COM 
PRESENÇA DE GESTORES E ESPECIALISTAS 
 
Com a participação de gestores públicos, pesquisadores da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), estudantes e auditores do controle externo, foi realizado na manhã 
desta segunda-feira (12), no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a terceira edição 
do TCE Talk. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-realiza-debate-sobre-mobilidade-urbana-sustentavel-
com-presenca-de-gestores-e-especialistas 
 
TCE-PR 
TCE-PR encaminha 15 recomendações sobre obras de habitação em Imbituva 
 
Com o intuito de colaborar para a execução de obras do Programa Integrado de Inclusão 
Social e Requalificação Urbana do governo estadual - mais conhecido como Programa 
Família Paranaense -, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) emitiu 15 
recomendações aos órgãos públicos responsáveis pela iniciativa. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-encaminha-15-recomendacoes-sobre-obras-de-
habitacao-em-imbituva/9972/N 
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TCE-RO 
Intercâmbio de experiências e boas práticas marca visita do TCE do Acre ao TCE de 
Rondônia 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) recebeu, nos dias 8 e 9 de 
setembro, servidores da Corte de Contas do Estado do Acre, com o objetivo de 
apresentar as boas práticas desenvolvidas pelo órgão no Estado. 
https://tcero.tc.br/2022/09/12/intercambio-de-experiencias-e-boas-praticas-marca-visita-
do-tce-do-acre-ao-tce-de-rondonia/ 
 
TCM-SP 
Seminário Brasil-Portugal de controle ambiental debate uso do plástico, com presença de 
presidente do TCMSP 
 
O plástico, produto que pode levar mais de 400 anos para se decompor na natureza, de 
acordo com o Ministério do Meio Ambiente, esteve no centro das preocupações dos 
debatedores do “Seminário Brasil-Portugal de controle externo ambiental: resíduos 
sólidos”, realizado na segunda-feira (12/09), do qual participaram o presidente do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), conselheiro João Antonio da 
Silva Filho, e o assessor da Presidência, Lívio Fornazieri. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49941 
 
TCE-TO 
Projeto “Parceiros pela Vida” de doação de sangue acontecerá no dia 15 
 
Mais uma edição do projeto “Parceiros pela Vida” acontecerá nesta quinta-feira, 15 de 
setembro. Realizado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), a ação tem a 
finalidade de coletar bolsas de sangue para o Hemocentro da capital, e conta com a 
parceria do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO). 
https://www.tceto.tc.br/projeto-parceiros-pela-vida-de-doacao-de-sangue-acontecera-no-
dia-15/ 
 

https://tcero.tc.br/2022/09/12/intercambio-de-experiencias-e-boas-praticas-marca-visita-do-tce-do-acre-ao-tce-de-rondonia/
https://tcero.tc.br/2022/09/12/intercambio-de-experiencias-e-boas-praticas-marca-visita-do-tce-do-acre-ao-tce-de-rondonia/
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49941
https://www.tceto.tc.br/projeto-parceiros-pela-vida-de-doacao-de-sangue-acontecera-no-dia-15/
https://www.tceto.tc.br/projeto-parceiros-pela-vida-de-doacao-de-sangue-acontecera-no-dia-15/

