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TCE-AM 
Com palestrantes renomados, Atricon comemora 30 anos em evento nacional no TCE-
AM 
 
Dando sequência aos encontros regionais realizados pela Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas (Atricon), o Tribunal de Contas do Amazonas sediou (TCE-AM) a 
Edição Norte do evento nesta quarta-feira (14). O evento contou com palestras sobre 
integridade e transparência direcionadas ao desenvolvimento. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59158 
 
Comissão da Atricon realiza visita para medir a qualidade das ações do TCE-AM 
 
Para avaliar a qualidade das ações e o desempenho institucional do Tribunal de Contas 
do Amazonas (TCE-AM), uma comissão representando a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) fará uma visita técnica na sede da Corte de 
Contas amazonense nesta quinta e sexta-feira (15 e 16). A visita técnica acontece no 
âmbito do Marco de Medição de Desempenho (MMD), um dos principais instrumentos 
avaliativos da Atricon. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59152 
 
TCE-AM terá residência jurídica e contábil 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprovaram, na manhã 
desta terça-feira (13), a elaboração de um Projeto de Lei (PL) e minuta de resolução que 
irá instituir o Programa de Residência Jurídica e Contábil no âmbito da Corte de Contas 
amazonense. O PL será enviado para apreciação pelos parlamentares da Assembleia 
Legislativa do Amazonas (Aleam) para que então a Corte de Contas seja autorizada a 
elaborar um Processo Seletivo. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59150 
 
TCE-BA 
Presidente do TCE/BA repassa ao conselheiro Pedro Lino placa e diploma concedidos 
pela Atricon 
 
Ao final da sessão plenária desta terça-feira (13.09), o presidente do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus Presidio, repassou ao conselheiro 
Pedro Henrique Lino de Souza a placa comemorativa dos 30 anos Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), que foi entregue durante 
solenidade realizada na sede do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL), 
uma vez que o homenageado não pôde estar presente naquela ocasião. Ao repassar a 
placa e o diploma comemorativos, o conselheiro Marcus Presidio, que é diretor da vice-
presidência de Relações Internacionais da Atricon e também foi agraciado com a 
medalha, destacou ser uma honra ter representado o decano do TCE/BA na solenidade 
do dia 9 de setembro, em Maceió (AL). 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-repassa-ao-conselheiro-pedro-
lino-placa-e-diploma-concedidos-pela-atricon 
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TCM-BA 
AUDITORES DO TCM REALIZAM VISITAS DE VALIDAÇÃO DO IEGM 2021 
 
Equipes de auditores do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia realizam visitas a 
municípios baianos para validar os dados sobre Educação e Saúde encaminhados pelos 
gestores municipais na elaboração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – 
IEGM/2021. Os trabalhos em campo, iniciados em agosto, serão realizados em 19 
municípios baianos, situados nas diferentes regiões do Estado, e que foram selecionados 
de acordo com os critérios estabelecidos pelos coordenadores do IEGM no tribunal. 
https://www.tcm.ba.gov.br/auditores-do-tcm-realizam-visitas-de-validacao-do-iegm-2021/ 
 
TCE-CE 
TCE Ceará recebe certificados com resultados de auditorias pelas boas práticas 
avaliadas 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará recebeu, no final da tarde desta terça-feira 
(13/9), o certificado de Garantia da Qualidade e Agilidade (QATC), do Marco de Medição 
de Desempenho das Cortes (MMD-TC). O documento foi entregue ao conselheiro 
Rholden Queiroz, representando o presidente Valdomiro Távora. O reconhecimento 
atesta que as boas práticas desempenhadas pela Corte cearense vêm avançando. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5093-tce-ceara-recebe-certificados-com-
resultados-de-auditorias-pelas-boas-praticas-avaliadas 
 
Quinto episódio do webdocumentário é lançado na plataforma digital Transparência Ativa 
 
O webdocumentário Transparência Ativa chega ao quinto episódio nesta quarta-feira 
(14/9) com foco nos órgãos e entidades jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará. A produção aborda as ações de controle externo realizadas pela Corte de 
Contas, como auditorias e inspeções em órgãos e entidades dos governos estadual e 
municipais; acompanhamento da gestão fiscal; e avaliação dos portais de transparência. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5094-quinto-episodio-do-
webdocumentario-e-lancado-na-plataforma-digital-transparencia-ativa 
 
TCE-ES 
Em parecer consulta, TCE-ES esclarece sobre cumprimento da vinculação do mínimo de 
70% dos recursos do Fundeb 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) firmou 
entendimento sobre questões relativas à utilização dos recursos pertencentes aos 70% 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para o 
pagamento de remunerações de profissionais da educação básica, até o limite da cota 
recebida pelo município, por aluno matriculado. A decisão foi proferida em um processo 
de Consulta, em conformidade com o voto do relator, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti. 
https://www.tcees.tc.br/em-parecer-consulta-tce-es-esclarece-sobre-cumprimento-da-
vinculacao-do-minimo-de-70-dos-recursos-do-fundeb/ 
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TCE-GO 
TJ, MP, TCE e TCM-GO receberão Prêmio Goiás Mais Transparente 
 
Os Tribunais de Justiça, de Contas do Estado e dos Municípios do Estado de Goiás e o 
Ministério Público receberão os selos a que fizeram jus na quarta edição do Prêmio Goiás 
Mais Transparente, às 10 horas desta sexta-feira (16/set), na Presidência do TCE. 
Receberão o Selo Ouro, o TJ-GO, o TCE-GO e o MP-GO, que atenderam 100%, 99,57% 
e 95,93% dos critérios de transparência ativa e passiva em seus portais eletrônicos. O 
TCM-GO, com 74,8%, receberá o Selo Bronze. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tj-mp-tce-e-tcm-go-receberao-premio-goias-mais-
transparente 
 
TCM-GO 
TCMGO participa do Encontro Estadual de Compras que acontece em Florianópolis 
 
O Encontro Estadual de Compras que é destinado aos servidores envolvidos com 
compras e licitações no município, começou hoje (13) e prossegue até amanhã (14). O 
evento proporciona integração entre os 88 municípios do programa Cidade 
Empreendedora, realizado pelo Sebrae, para troca de experiências, aprimoramento de 
conhecimento e incentivo ao comportamento proativo, visto que o resultado das ações do 
compradores municipais impactam de forma determinante no desenvolvimento 
sustentável dos municípios e da sociedade como um todo. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/tcmgo-participa-do-encontro-estadual-de-compras-
que-acontece-em-florianopolis/ 
 
TCE-MG 
Conselheiro do TCEMG destaca a necessidade de utilizar recursos não aplicados durante 
IX Fórum Mineiro de Educação 
 
Durante a tarde de ontem (13/09), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCEMG), Cláudio Couto Terrão, apresentou palestra no IX Fórum Mineiro 
de Educação, promovido pela Associação Mineira dos Municípios (AMM). O tema 
abordado por ele foi “Mínimo Constitucional 25% e a Emenda constitucional nº 119/2022”, 
assistido por cerca de 300 pessoas entre gestores e servidores municipais, que estiveram 
presentes no auditório do TCE mineiro, durante todo o dia. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625865 
 
TCE-PA 
Presidente do TCE prestigia posse de novos defensores públicos 
 
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Conselheira Lourdes 
Lima, prestigiou a solenidade de posse de 35 novos defensores públicos, promovida na 
última segunda-feira, 12, no Teatro Maria Sylvia Nunes, no Complexo da Estação das 
Docas. Pela primeira vez na história da instituição, o interior terá mais defensores do que 
a Região Metropolitana de Belém. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6710-presidente-do-tce-prestigia-posse-de-
novos-defensores-publicos 
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TCE-PR 
TCE-PR encaminha 7 recomendações sobre assistência social a 14 municípios 
 
Com a finalidade de auxiliar na distribuição de benefícios socioassistenciais eventuais 
realizada por 14 municípios paranaenses, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR) homologou a emissão de sete recomendações a suas respectivas prefeituras. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-encaminha-7-recomendacoes-sobre-
assistencia-social-a-14-municipios/9975/N 
 
Pinhais comunica construção do Hospital Municipal ao presidente do TCE-PR 
 
Para comunicar ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), 
conselheiro Fabio Camargo, a abertura de edital para a construção do Hospital Municipal 
de Pinhais, no próximo dia 29, a prefeita do município, Rosa Maria de Jesus Colombo, 
acompanhada de sua equipe, esteve hoje (13) em visita ao TCE-PR. A obra, que atende 
antiga reivindicação da comunidade e que contou com a orientação de técnicos do 
Tribunal, terá inicialmente 90 leitos, sendo 20 de UTI. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pinhais-comunica-construcao-do-hospital-municipal-
ao-presidente-do-tce-pr/9974/N 
 
TCE-PE 
Auditoria vai avaliar ações de combate à desertificação 
 
O TCE deu início aos trabalhos da Auditoria Operacional em Políticas de Combate à 
Desertificação do Semiárido, com a condução da pesquisa eletrônica de análise nos 
municípios das ações relacionadas ao tema. A definição dos trabalhos a serem 
desenvolvidos pela equipe do TCE-PE foi tratada nos últimos dias 17, 18 e 19 de agosto, 
no encontro ‘Políticas Públicas de Combate à Desertificação do Semiárido, realizado no 
TCE-PB, com a participação dos servidores Arnóbio Borba e André Viana, da Gerência 
de Auditoria de Desempenho e Estatísticas Públicas (GEAP), e Márcio Penante, da 
Inspetoria Regional de Petrolina (IRPE). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6725-auditoria-vai-avaliar-acoes-de-combate-a-desertificacao 
 
Atricon faz homenagem a conselheiros do TCE 
 
O conselheiro substituto do TCE-PE, Adriano Cisneiros, representou o presidente 
Ranilson Ramos, e o conselheiro Carlos Porto, numa homenagem feita pela Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), durante evento comemorativo 
pelos 30 anos da entidade. A solenidade aconteceu na última sexta-feira (9), na sede do 
TCE de Alagoas. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6723-conselheiros-sao-homenageados-pelos-30-anos-da-atricon 
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TCE-RN 
Torcida do bem: TCE adere à campanha do Hospital Infantil Varela Santiago para Copa 
2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado aderiu à campanha “Torcida do Bem – Vencer é o nosso 
propósito”, lançada pelo Hospital Infantil Varela Santiago, em alusão à Copa do Mundo 
2022, cujo objetivo é angariar fundos para a construção de um novo setor para 
tratamento de câncer infantojuvenil. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4260#gsc.tab=0 
 
Nova edição do Informativo de Jurisprudência do TCE está disponível 
 
A nova edição do Informativo de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/RN) já está disponível. O informativo traz as principais decisões da Corte de Contas 
relativas ao período de 01 de julho a 31 de agosto de 2022. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4261#gsc.tab=0 
 
TCE-SC 
Câmaras de vereadores podem realizar ações educacionais e culturais para incentivar 
participação da sociedade na vida política, diz TCE/SC 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) decidiu que as câmaras municipais 
podem realizar ações de natureza educacional e cultural destinadas a fomentar a 
participação da sociedade na vida política. A decisão 715/2022 alerta que essas ações 
devem ser “previstas no orçamento do Poder Legislativo, com controles específicos do 
público-alvo e avaliação de impactos em relação aos objetivos definidos”. 
https://www.tcesc.tc.br/camaras-de-vereadores-podem-realizar-acoes-educacionais-e-
culturais-para-incentivar-participacao-da 
 
TCE/SC elege, na segunda-feira (19/9), presidente, vice-presidente e corregedor-geral, 
para o biênio 2023-2025 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) realiza, na segunda-feira (19/9), 
sessão extraordinária híbrida do Pleno para eleição do presidente, do vice-presidente, do 
corregedor-geral e de dois membros da Comissão de Ética do TCE/SC, para o biênio 
2023-2025. O ato está marcado para as 14 horas e será transmitido, ao vivo, pelo canal 
oficial da Instituição, no YouTube. A convocação está no Diário Oficial Eletrônico (DOTC-
e) desta terça-feira (13/9). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-elege-na-segunda-feira-199-presidente-vice-presidente-e-
corregedor-geral-para-o-bienio-2023 
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TCE-SP 
TCE e Ministério Público ampliam acordo para fiscalizar recursos e combater corrupção 
 
Compartilhar dados e informações e usar a inteligência artificial e a tecnologia para 
fiscalizar os recursos públicos, prevenir e reprimir ações que induzam à corrupção. Foi 
com este propósito que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e o 
Ministério Público paulista (MPSP) assinaram, ontem (13/9), termo de cooperação que 
objetiva aprimorar o trabalho de controle externo desempenhado pelos órgãos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-ministerio-publico-ampliam-acordo-para-fiscalizar-
recursos-e-combater-corrupcao 
 
TCE-SE 
TCE fará evento sobre prevenção ao suicídio e incentivo à doação de órgãos 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) promove na próxima segunda-feira, 19, a ação 
“Setembro Verde e Amarelo”, alusiva à conscientização das pessoas sobre a prevenção 
do suicídio e de incentivo à doação de órgãos, respectivamente. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2138 
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