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TCE-AM 
TCE-AM recebe comissão da Atricon para avaliação de controle externo 
 
Para avaliação das atividades de controle externo, uma comissão da Associação dos 
Tribunais de Contas (Atricon) visita o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) nos 
próximos dias 15 e 16 de setembro. A avaliação será feita pela Comissão de Controle da 
Qualidade da Atricon, formada por conselheiros, conselheiros-substitutos e auditores 
técnicos do órgão. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58922 
 
Congresso Ambiental do TCE-AM dará 16 horas complementares aos estudantes 
universitários 
 
Promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), em parceria com 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o I Congresso Ambiental 
concederá 16 horas complementares aos estudantes de nível superior. O evento será 
realizado nos próximos dias 15 e 16 de setembro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58927 
 
TCM-BA 
PRESIDENTE DO TCM PARTICIPA DE DEBATE SOBRE DIREITO À SAÚDE 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio Carneiro 
Filho, coordenou nessa quinta-feira (08/09), a sessão do VI Seminário Iberoamericano de 
Direito e Controle, que debateu o Direito à Saúde e as responsabilidades dos órgãos de 
controle para garantir a efetividade das políticas públicas de assistência à população. O 
seminário, realizado em Portugal, e que se encerrou nesta sexta-feira (09/09), foi 
promovido pela Instituto Rui Barbosa em parceria com a Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa e o Tribunal de Contas de Portugal. 
https://www.tcm.ba.gov.br/presidente-do-tcm-participa-de-debate-sobre-direito-a-saude/ 
 
TC-DF 
Tribunal de Contas do DF passa a integrar o Pacto Nacional pela Primeira Infância 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal passa a integrar o Pacto Nacional pela Primeira 
Infância, iniciativa liderada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que busca o 
aprimoramento da infraestrutura necessária à proteção do interesse da criança e à 
prevenção da improbidade administrativa entre agentes da rede de proteção à primeira 
infância. 
https://www2.tc.df.gov.br/tribunal-de-contas-do-df-passa-a-integrar-o-pacto-nacional-pela-
primeira-infancia/ 
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TCE-GO 
TCE-GO homenageou servidores que faleceram durante a pandemia do Covid 19 
 
Com a presença de familiares dos servidores que morreram em consequência da Covid 
19, os conselheiros Kennedy Trindade e Saulo Mesquita,  servidores e militares, o 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) deu continuidade hoje (08/set) à 
programação alusiva aos seus 70 anos de instalação. Um culto ecumênico ao ar livre, ao 
lado da área reflorestada do TCE, foi concelebrado pelo pastor Cláudio Dias, pelo 
pregador espírita José Leopoldo Veiga Jardim (Juquinha) e pelo ministro da palavra 
católico Pedro Batista, a partir das 14h30. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-homenageou-servidores-que-faleceram-durante-a-
pandemia-do-covid-19 
 
Termina em Lisboa o 6° Seminário Iberoamericano de Direito e Controlo 
 
Encerra-se hoje (09/set), na Faculdade de Direito de Lisboa, o 6° Seminário 
Iberoamericano de Direito e Controlo, com a participação de vários conselheiros de 
tribunais de contas brasileiros. Nesta manhã ocorreu a entrega dos certificados de 
participação e de palestrantes.  
https://portal.tce.go.gov.br/-/termina-em-lisboa-o-6-seminario-iberoamericano-de-direito-e-
controlo 
 
Setembro Amarelo no TCE-GO 
 
Neste Setembro Amarelo, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) aderiu à 
campanha de prevenção ao suicídio por meio do Serviço de Bem-Estar do Servidor, 
ligado à Gerência de Gestão de Pessoas. A cada sexta-feira do mês, será publicado um 
texto promovendo reflexão acerca do tema. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/setembro-amarelo-no-tce--1 
 
TCE-MG 
Tribunal participa de Encontro Nacional sobre educação em Contagem 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) participou na manhã de hoje, 
09/09/2022, do Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme-MG), 
realizado na sede do Conselho Municipal de Educação de Contagem. Compuseram a 
mesa de honra da solenidade de abertura do evento a diretora da Escola de Contas e 
Capacitação Professor Pedro Aleixo, Naila Mourthé, o presidente do Conselho Estadual 
de Educação de Minas Gerais, Felipe Michel Braga, o vice-coordenador da UNCME-MG, 
José Natal Amorim, e a assessora de Legislação e de Normas do Sindicato das Escolas 
Particulares de Minas Gerais (Sinepe MG), Claudia Neves San Miguel. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625859 
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TCE-PA 
As inovações no planejamento e na administração do Poder Executivo norteiam a 28ª 
Sexta da Integração 
 
A 28ª Sexta da Integração apresentou como convidado o secretário de Planejamento e 
Administração Ivaldo Renaldo de Paula Ledo, que expôs as principais realizações da 
secretaria nos últimos quatro anos. A palestra da última edição da Sexta da Integração 
ocorreu na sexta-feira, 9, no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, reunindo Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e procuradores do Ministério Público de 
Contas (MPC-PA), além de servidores do Tribunal e do parquet. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6702-as-inovacoes-no-planejamento-e-na-
administracao-do-poder-executivo-norteiam-a-28-sexta-da-integracao 
 
Tribunal de Contas promove Campanha Setembro Amarelo 2022 em prevenção ao 
suicídio 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realiza mais uma edição da 
campanha Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio com programação especial 
dedicada aos servidores da Corte de Contas. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6700-tribunal-de-contas-promove-
campanha-setembro-amarelo-2022-em-prevencao-ao-suicidio 
 
TCM-PA 
Em Portugal, experiência do TCMPA na educação é apresentada como boa prática entre 
os Tcs 
 
Na última quarta-feira (7), o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) 
integrou a programação do VI Seminário Ibero-Americano de Direito e Controlo, ocorrido 
em Portugal e promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pela Faculdade de Direito de 
Lisboa. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/em-portugal-experiencia-do-tcmpa-na-educacao-e-
apresentada-como-boa-pratica-entre-os-tcs/ 
 
TCE-PB 
TCE- PB APLICA PRIMEIRO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A 
APOSENTADORIA 
 
Nesta sexta -feira (09), o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ( TCE-PB), por meio 
do Departamento de Gestão de Recurso Humano (DERH),  deu início ao primeiro 
Programa de Preparação para a Aposentadoria (Proa), que  estende-se até o mês de 
novembro. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-aplica-primeiro-programa-de-preparacao-para-a-
aposentadoria 
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TCE-PE 
TCE inova em fiscalização de vacinação 
 
No último dia 01 (quinta-feira), o presidente do TCE, conselheiro Ranilson Ramos, 
recebeu o Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fernando Jucá, para 
acompanhar o encerramento do PET-GOV (Programa de Extensão Tecnológica para o 
Governo). O evento aconteceu no Laboratório de Inovação do TCE, Prisma Lab. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6718-tce-inova-em-fiscalizacao-de-vacinacao 
 
TCM-RJ 
Anote na agenda: VIII ENTC será realizado entre os dias 16 e 18 de novembro 
 
Anote na agenda: a oitava edição do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (VIII 
ENTC) será realizada entre os dias 16 e 18 de novembro, no Centro de Convenções 
Windsor Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o tema "Os Tribunais de Contas como 
indutores da boa gestão e guardiões da democracia". 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16428&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RN 
Sexta de Contas debate o assédio no ambiente de trabalho 
 
“O assédio causa danos não só à vitima, mas também ao ambiente de trabalho, à 
instituição”. A frase, da promotora de Justiça Érica Canuto, mostra a complexidade que o 
assédio sexual ou moral representa na sociedade, e da importância não somente do 
debate, mas da tomada de atitudes de prevenção e combate a este tipo de ocorrência. E 
foi este o objetivo da 14ª edição do projeto Sexta de Contas, realizado nesta sexta pela 
manhã, abrindo espaço para a discussão do tema “Conscientização, Prevenção e 
Combate ao Assédio, em suas diferentes formas, no ambiente laborativo”. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4257#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
“TCE é parceiro do gestor” afirma presidente do Tribunal de Contas em encontro no Vale 
do Taquari 
 
“O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) é parceiro do gestor público. Para isso, 
emprega modernas ferramentas tecnológicas e está sempre à disposição para orientar, 
informar e mostrar a melhor maneira de aplicar o dinheiro do contribuinte”.  A 
manifestação foi feita ontem (8) à tarde pelo presidente do tribunal, conselheiro Alexandre 
Postal, durante reunião da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), 
realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Arroio do Meio. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-e-parceiro-do-gestor-afirma-presidente-do-
tribunal-de-contas-em-encontro-no-vale-do-taquari/ 
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TCE-RO 
Disponibilizado link para o questionário do Termo de Compromisso do SAERO 2022 
 
Considerando o prazo para preenchimento do Termo de Cooperação e Indicação do 
Coordenador do Sistema Permanente de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO) 
em cada localidade, o qual expira no dia 15 de setembro, foi disponibilizado o link para o 
questionário do Termo de Compromisso. 
https://tcero.tc.br/2022/09/08/disponibilizado-link-para-o-questionario-do-termo-de-
compromisso-do-saero-2022/ 
 

https://tcero.tc.br/2022/09/08/disponibilizado-link-para-o-questionario-do-termo-de-compromisso-do-saero-2022/
https://tcero.tc.br/2022/09/08/disponibilizado-link-para-o-questionario-do-termo-de-compromisso-do-saero-2022/

