
 
 

   

 

  Nº 126/2022 Data: 28-09-22 

TCU 
Presidente em exercício do TCU detalha auditoria do sistema de votação eletrônica 
brasileiro 
 
“As três rodadas anteriores dessa auditoria integrada revelaram algumas coisas: primeiro, 
as urnas eletrônicas são auditáveis. Segundo, as urnas eletrônicas são confiáveis. 
Terceiro: as urnas eletrônicas são transparentes”, declarou o presidente em exercício do 
Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, nesta segunda-feira (26/9), em 
coletiva à imprensa. O objetivo da entrevista foi apresentar os detalhes da auditoria do 
sistema de votação eletrônica brasileiro em andamento no Tribunal desde 2021. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/presidente-em-exercicio-do-tcu-detalha-
auditoria-do-sistema-de-votacao-eletronica-brasileiro.htm 
 
TCE-AC 
TCE/AC COMEMORA 33 ANOS E REÚNE AUTORIDADES EM EVENTO TÉCNICO 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre preparou uma semana de eventos que vão desde 
a confraternização com seus servidores a eventos técnicos com certificação pela escola 
de contas, Conselheiro Alcides Dutra de Lima. 
https://tceac.tc.br/2022/09/27/tce-ac-comemora-33-anos-e-reune-autoridades-em-evento-
tecnico/ 
 
TCE-AL 
Nova edição do Jornal Atricon no ar 
 
O informativo dos Tribunais de Contas - Jornal Atricon - entrou no ar nesta, segunda-feira, 
26, mostrando a atuação das cortes de contas de todo o país. Como, por exemplo, a 
reportagem do TCE-CE, que mostra o trabalho da entidade para facilitar e dar agilidade a 
consulta de processos. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg5Mw==&titulo=Nova_edição_do_Jornal_Atricon_no_ar&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Conselheiros do Amapá participam de Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias 
 
O Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ENCO/2022), ocorrido entre os dias 19 e 21 de setembro, em Belo Horizonte (MG), teve 
a participação de dois conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá: o conselheiro e 
ouvidor Reginaldo Ennes, e a conselheira e controladora geral, Maria Elizabeth Picanço. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/conselheiros-do-amapa-participam-de-encontro-
nacional-de-corregedorias-e-ouvidorias 
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TCE-AM 
TCE-AM inicia campanha de conscientização contra o assédio moral 
 
Para conscientizar servidores, terceirizados e estagiários do Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM) sobre os problemas advindos do assédio moral, a Corregedoria da 
Corte de Contas iniciou nesta terça-feira (27), em parceria com a Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa (SEC), visitas lúdicas em todos os setores do Tribunal. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59636 
 
TCM-BA 
SERVIDORES DO TCM PUBLICAM ARTIGO SOBRE INOVAÇÕES NA FISCALIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO 
 
“Inovações na Fiscalização da Educação no TCM/BA” é tema de artigo escrito pelo 
conselheiro substituto do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Alex Aleluia, em 
parceria com os servidores Bartolomeu Lordelo, José Aurelino Costa Neto, Jumara Sotto 
Maior e Maíra Oliveira Noronha. O texto faz parte da coletânea “Educação é da Nossa 
Conta: Construções, Palavras e Produtos”, lançado no IV Seminário Educação é da Nossa 
Conta. 
https://www.tcm.ba.gov.br/servidores-do-tcm-publicam-artigo-sobre-inovacoes-na-
fiscalizacao-da-educacao/ 
 
TCE-CE 
Investimentos e conformidade legal são temas de encontro sobre Regimes Próprios de 
Previdência Social 
 
O Tribunal de Contas do Ceará sediou, nesta segunda-feira (26/9), o 1º Encontro Técnico 
de Capacitação dos Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). O 
evento contou com a participação de dirigentes, operadores e técnicos de 53 RPPS do 
Ceará e de servidores do TCE.  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5110-investimentos-e-conformidade-
legal-sao-temas-de-encontro-sobre-regimes-proprios-de-previdencia-social 
 
Atualizadas as tabelas de envio obrigatório ao Sistema de Informações Municipais do TCE 
Ceará 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, 
assinou Portaria nº 712/2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE-TCE/CE), que 
dispõe sobre a atualização das tabelas de utilização obrigatória para o envio das 
informações orçamentárias dos municípios e consórcios ao Sistema de Informações 
Municipais (SIM), relativas a exercício de 2022. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5108-atualizadas-as-tabelas-de-envio-
obrigatorio-ao-sistema-de-informacoes-municipais-do-tce-ceara 
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TCE-GO 
Servidora do TCE-GO apresenta trabalhos no maior evento nacional de Administração 
 
A analista de Controle Externo Waleska Yone Yamakawa Zavatti Campos participou do 
XLVI Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
(ANPAD) EnApad 2022. A servidora apresentou um trabalho aplicado no Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) e em outros 13 Tribunais de Contas brasileiros, no 
dia 21 de setembro (quarta-feira). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/servidora-do-tce-go-apresenta-trabalhos-no-maior-evento-
nacional-de-administracao 
 
Auditoria vai verificar ações de proteção a crianças de famílias de baixa renda 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) vai avaliar as ações de proteção social 
das crianças de famílias de baixa renda junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social (Seds), especialmente aquelas na fase da primeira infância, desenvolvidas no 
âmbito da gestão estadual. Para viabilizar a auditoria operacional, a secretária de Controle 
Externo do TCE-GO, Ana Paula de Araújo Rocha, designou equipe de trabalho, por meio 
da Portaria n° 21/2022, publicada no Diário Eletrônico de Contas de 1° de setembro. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/auditoria-vai-verificar-acoes-de-protecao-a-criancas-de-
familias-de-baixa-renda 
 
Auditorias ISO 9001 e 14001 têm início no TCE-GO 
 
As auditorias externas para manutenção das ISO 9001 e 14001 pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás (TCE-GO) tiveram início na manhã desta segunda-feira (26/set) com 
uma reunião que contou com a participação de auditores da ICQ Brasil, certificadora 
contratada, e gestores diretamente ligados à Presidência. O breve evento foi realizado na 
Sala de Conferência Anísio de Souza. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/auditorias-iso-9001-e-14001-tem-inicio-no-tce--1 
 
Jornalistas respondem pesquisa sobre comunicação do TCE-GO 
 
A maior parte dos jornalistas goianos ficam sabendo dos acontecimentos do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás por meio do site da instituição. É o que aponta a quarta 
pesquisa realizada pela Diretoria de Comunicação (Dicom) do órgão, detectando que 
58,8% dos respondentes acessam a homepage para se informar sobre o TCE-GO. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/jornalistas-respondem-pesquisa-sobre-comunicacao-do-tce-
go 
 
TCM-GO 
Aprovado edital de premiação dos municípios que contribuírem com o Pacto Nacional Pela 
Primeira Infância 
 
O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) aprovou a minuta do edital que vai premiar os 
municípios goianos que mais contribuírem com o alcance das metas de proteção e 
desenvolvimento das crianças. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/editalpactoinfancia27-9/ 
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TCE-MA 
TJMA alinha solução para novo Fórum de Imperatriz com TCE, CNJ e Estado 
 
O Tribunal de Justiça do Maranhão deu início a uma nova etapa de alinhamento de ações 
na busca de solução para o novo Fórum da Comarca de Imperatriz, cujas obras encontram-
se paralisadas. O presidente do TJMA, desembargador Paulo Velten, esteve nesta 
segunda-feira (26) no município, onde encontrou-se com o ministro Vieira de Mello Filho, 
conselheiro do CNJ, para uma visita ao local. Ainda na segunda, ambos se reuniram com 
secretários do Governo do Estado. Na manhã desta terça-feira (27), nova reunião, desta 
vez com representantes do Tribunal de Contas do Estado e da Procuradoria-Geral de 
Justiça. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2452-tjma-alinha-solucao-para-novo-forum-de-
imperatriz-com-tce-cnj-e-estado 
 
TCE-MT 
Contas anuais em julgamento nesta terça-feira abrangem quase 170 mil habitantes 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 8h30 desta terça-feira 
(27), a 22ª sessão ordinária de 2022 e julga contas anuais de governo de municípios que 
juntos totalizam quase 160 mil habitantes. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/contas-anuais-em-julgamento-nesta-terca-feira-
abrangem-quase-170-mil-habitantes/54908 
 
Mudanças na Lei de Improbidade Administrativa norteiam primeiro eixo de capacitação do 
TCE-MT 
 
Dividido em três módulos, o curso de extensão Lei de Improbidade Administrativa (LIA), 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e Responsabilidade Civil e Penal 
teve início nesta segunda-feira (26). A capacitação, realizada pelo Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT), reuniu servidores da Corte de Contas, Ministério Público de 
Contas (MPC) e representantes de diferentes órgãos do Poder Público. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/mudancas-na-lei-de-improbidade-administrativa-
norteiam-primeiro-eixo-de-capacitacao-do-tce-mt/54909 
 
Gestores do TCE-MT iniciam trabalho para auditorias internas do Sistema de Gestão da 
Qualidade 
 
Secretários, gestores, gerentes de processos certificados ISO e chefes de núcleos do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deram início ao processo de auditorias 
internas do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Em reunião realizada na manhã desta 
terça-feira (27) foram estabelecidos procedimentos, equipes, datas, horários e demais 
aspectos relacionados ao desenvolvimento da verificação. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/gestores-do-tce-mt-iniciam-trabalho-para-auditorias-
internas-do-sistema-de-gestao-da-qualidade/54915 
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TCE-MS 
Ouvidoria do TCE-MS participa de solenidade na Câmara Municipal de Bandeirantes 
 
O coordenador da Secretaria Executiva da Ouvidoria do TCE-MS, Álvaro Scriptore Filho, 
representou o presidente da Corte, conselheiro Iran Coelho das Neves e o Ouvidor, 
conselheiro Osmar Jeronymo na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bandeirantes, 
realizada na noite de segunda-feira, 26 de setembro. A solenidade teve como propósito a 
regulamentação e implementação da Ouvidoria pela Câmara de Vereadores do município. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6786/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-
solenidade-na-camara-municipal-de-bandeirantes 
 
TCE-PA 
TRE do Pará cria documento com perguntas e respostas frequentes sobre as eleições 2022 
 
Com a proximidade das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, por meio da 
Ouvidoria Judicial Eleitoral, desenvolveu o material "Eleições 2022: Perguntas e Respostas 
frequentes", com o objetivo de sanar as principais dúvidas dos cidadãos. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6749-tre-do-para-cria-documento-com-
perguntas-e-respostas-frequentes-sobre-as-eleicoes-2022 
 
TCM-PA 
TCMPA realiza nova edição da Feira Agroecológica nesta terça (27) 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) realiza nesta terça-feira (27), a 
partir das 8h, mais uma edição da Feira Agroecológica para membros e servidores. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-realiza-nova-edicao-da-feira-agroecologica-
nesta-terca-27/ 
 
Obra de novo prédio no TCMPA altera acesso à sede da Corte de Contas 
 
Os avanços promovidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) 
recebem um novo aporte, a partir desta terça-feira (27), com a construção de um novo 
prédio na parte do terreno com saída para a Travessa Djalma Dutra, onde hoje estão 
localizados o estacionamento, o galpão, refeitório, sala dos motoristas e sala da 
Associação dos Servidores do TCMPA (Astcom). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/obra-de-novo-predio-no-tcmpa-altera-acesso-a-sede-
da-corte-de-contas/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB RECEBE NOVA DOAÇÃO PARA O ACERVO DE OBRAS DE ARTE 
 
O projeto "Arte Nossa", do Centro Cultural Ariano Suassuna (CCAS), captou mais uma 
doação para o acervo de obras de arte do Tribunal de Contas do Estado. O artista plástico 
Wilson Figueiredo, natural de Patos e radicado em João Pessoa, fez a doação da tela 
"Casamento Matuto", que retrata uma cena sertaneja por meio da inusitada e especial 
técnica de "arame sobre acrílica em eucatex", na dimensão 65x55 cm. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-recebe-nova-doacao-para-o-acervo-de-obras-de-arte 
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TCE-PR 
TCE-PR faz auditorias sobre saneamento na Região Metropolitana de Maringá 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) promoveu, por meio de sua 
Coordenadoria de Auditorias (CAUD), fiscalizações presenciais a respeito do tema do 
saneamento básico em dois municípios da Região Metropolitana de Maringá entre os dias 
20 e 22 deste mês. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-faz-auditorias-sobre-saneamento-na-regiao-
metropolitana-de-maringa/10007/N 
 
Sesp deve apurar responsabilidades sobre falhas em obra inacabada em Curitiba 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) determinou que a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública (Sesp-PR) comprove que adotou as medidas administrativas 
necessárias para apurar a responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos 
em irregularidades detectadas na construção do quartel do Corpo de Bombeiros da Cidade 
Industrial de Curitiba (CIC). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/sesp-deve-apurar-responsabilidades-sobre-falhas-em-
obra-inacabada-em-curitiba/10003/N 
 
Maringá cancela licitação para serviços de limpeza suspensa pelo TCE-PR 
 
O Município de Maringá revogou o edital do Chamamento Público nº 1/21, que havia sido 
suspenso de forma cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) por 
indícios de irregularidade. O procedimento objetivava a concessão da prestação de 
serviços de limpeza. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/maringa-cancela-licitacao-para-servicos-de-limpeza-
suspensa-pelo-tce-pr/10006/N 
 
TCE-PR julga parecer das contas de 2021 do governador no dia 5 de outubro 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) marcou para o dia 5 de outubro a 
sessão de julgamento do Parecer Prévio sobre as contas de 2021 do governador Carlos 
Roberto Massa Júnior. A sessão extraordinária nº 1/22 do Tribunal Pleno, realizada por 
videoconferência, terá início às 14 horas do dia 5, uma quarta-feira, com transmissão ao 
vivo pelo canal do TCE-PR no YouTube. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-julga-parecer-das-contas-de-2021-do-
governador-no-dia-5-de-outubro/10011/N 
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TCE-PR e Sebrae renovam parceria em benefício dos pequenos empreendedores 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) retomou nesta segunda-feira (26 de 
setembro) uma parceria com a unidade estadual do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-PR) que, ao final, representará uma ação para estimular a 
economia nos municípios. A iniciativa permitirá a capacitação de gestores, servidores 
públicos e empresários sobre o tratamento diferenciado aos pequenos e 
microempreendedores nas contratações públicas, previsto na nova Lei de Licitações e 
Contratos e já consolidado por acórdãos do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-e-sebrae-renovam-parceria-em-beneficio-dos-
pequenos-empreendedores/10009/N 
 
TCE-PE 
Palestra aproxima jovens do trabalho desenvolvido pelo TCE e MPC-PE 
 
Mais de 200 jovens do terceiro e segundo ano do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual 
Professor Agamenon Magalhães (Etepam-Recife) participaram da palestra ministrada pela 
procuradora do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE), Maria Nilda Silva. 
O encontro ocorreu na manhã da última terça-feira, 20, e contou, ainda, com a participação 
do corpo docente da instituição. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6743-palestra-aproxima-jovens-do-trabalho-desenvolvido-pelo-tce-e-mpc-
pe 
 
TCE: Encontros monitoram transporte escolar no Estado 
 
A Diretoria de Controle Externo (DEX) do Tribunal de Contas e representantes do governo 
estadual estão realizando uma série de encontros regionais para um diagnóstico sobre o 
transporte escolar, discutir os avanços na prestação dos serviços e orientar os municípios 
pernambucanos para a solução de problemas. As primeiras reuniões aconteceram nas 
Inspetorias Regionais de Surubim (21/9) e de Petrolina (23/9). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6746-tce-encontros-monitoram-servicos-de-transporte-escolar-no-estado 
 
TCE-PI 
“Conta Mais!” apresenta depoimento de gestora de Educação de Domingos Mourão-PI 
 
O TCE Piauí vem desenvolvendo um intenso trabalho de acompanhamento e orientação 
em diversas áreas, especialmente, na Educação. Com a pandemia, muitos municípios 
apresentaram dificuldades com a gestão da área, mas foram cuidadosamente orientados 
pelos técnicos do Tribunal para que pudessem garantir a continuidade do processo de 
aprendizagem dos alunos 
https://www.tce.pi.gov.br/conta-mais-apresenta-depoimento-de-gestora-de-educacao-de-
domingos-mourao-pi/ 
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TCE-PI disponibiliza questionário para diagnóstico de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis no Piauí 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) disponibilizou nessa segunda-feira (26), 
às 224 Prefeituras Municipais, por meio do sistema Capture, o questionário para 
levantamento de informações sobre a situação dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis do estado do Piauí, para ser respondido até o dia 10 de outubro de 2022 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-disponibiliza-questionario-para-diagnostico-de-catadores-
de-materiais-reutilizaveis-e-reciclaveis-no-piaui/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ e MPRJ se reúnem para tratar de Acordo de Não Persecução Cível 
 
O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 
Rodrigo Melo do Nascimento, e o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
Luciano Mattos, se reuniram nesta segunda-feira (26/09) para tratar sobre acordos de não 
persecução cível. Na audiência, realizada na sede do Ministério Público, foi proposto um 
acordo de cooperação técnica entre as instituições para padronização do tratamento, 
regulamentação e normatização interna para os acordos de não persecução cível. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_e_mprj_se_reunem_para_tratar_de_acord
o_de_nao_persecucao_civel 
 
TCE-RO 
Integração e dinâmicas marcam 1º Encontro dos Profissionais de Controle Externo do TCE-
RO 
 
Servidores da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas (SGCE/TCE-
RO) participaram, nesta segunda-feira (26), de um dia de atividades voltadas à integração 
e interação dos setores internos da área. 
https://tcero.tc.br/2022/09/27/integracao-e-dinamicas-marcam-1o-encontro-dos-
profissionais-de-controle-externo-do-tce-ro/ 
 
TCE-SC 
Municípios podem fazer depósitos em cooperativas de crédito se não houver banco oficial 
na cidade, orienta TCE/SC 
 
Os órgãos públicos municipais podem realizar depósitos e investimentos em cooperativas 
de crédito apenas quando não houver banco oficial no município. Para isso, devem 
observar o regramento do Conselho Monetário Nacional quanto aos requisitos prudenciais 
para a operação, em especial a Resolução CMN n. 4.659/2018. O entendimento está 
expresso na decisão 1.080/2022 do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC). 
https://www.tcesc.tc.br/municipios-podem-fazer-depositos-em-cooperativas-de-credito-se-
nao-houver-banco-oficial-na-cidade 
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TCE/SC estreita relação com público interno e externo por meio de diferentes plataformas 
de comunicação 
 
A internet encurtou distâncias e facilitou muito o acesso à informação. Hoje, as pessoas 
têm diferentes caminhos para buscar assuntos do seu interesse. Para aqueles que querem 
ficar por dentro do que o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem feito, há inúmeras 
possibilidades, pois o TCE/SC disponibiliza conteúdo em múltiplas plataformas, para 
variados perfis de público. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-estreita-relacao-com-publico-interno-e-externo-por-meio-de-
diferentes-plataformas-de 
 
TCE-SP 
Secretário-Diretor Geral recebe homenagem pelos 52 anos de TCE 
 
O Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, recebeu, ontem (26/9), no Auditório 
Nobre, na Capital, uma homenagem feita pelo Presidente do TCE, Conselheiro Dimas 
Ramalho, em nome do Colegiado e do corpo de servidores do órgão, pelos 52 anos de 
serviços prestados junto à Corte de Contas. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-secretario-diretor-geral-recebe-homenagem-pelos-52-
anos-tce 
 
TCM-SP 
Tribunais de Contas têm até sexta-feira para responder questionários do MMD-TC 
 
Os Tribunais de Contas de todo o país que estão participando da elaboração do Marco de 
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) têm até a próxima sexta-
feira (30/09) para finalizar o preenchimento de dois formulários que integram o 
levantamento nacional. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51213 
 
TCE-SE 
Live do MP de Contas orienta controladores internos dos municípios sergipanos 
 
O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de 
Mello, esteve à frente de uma live na manhã desta sexta-feira, 23, voltada aos gestores e 
técnicos com atuação nos controles internos dos 75 municípios sergipanos. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2149# 
 
TCE-TO 
Servidores são capacitados sobre Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos 
 
Começou nesta segunda feira, 26, o curso sobre Sistema de Controle Interno e Gestão de 
Riscos, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), por meio do Instituto de 
Contas 5 de Outubro (ISCON), destinado aos servidores do Núcleo do Controle Interno e 
demais servidores de áreas responsáveis pela estruturação do sistema de controle Interno 
e também responsáveis por procedimentos diversos. 
https://www.tceto.tc.br/servidores-sao-capacitados-sobre-sistema-de-controle-interno-e-
gestao-de-riscos/ 
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