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TCE-AL 
Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas agora têm acesso à Biblioteca 
Digital Fórum de Direito e à Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas realizou a contratação de acesso à Biblioteca 
Digital Fórum de Direito e da Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público, acervo digital 
que poderá ser acessado por todos os servidores da Casa, proporcionando praticidade e 
celeridade no acesso ao conhecimento jurídico, por meio de conteúdos altamente 
relevantes e atualizados, através de uma navegação simples, dinâmica e interativa. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg5NQ==&titulo=Servidores_do_Tribunal_de_Contas_do_Estado_de_Al
agoas_agora_têm_acesso_à_Biblioteca_Digital_Fórum_de_Direito_e_à_Coleção_Digital
_Fórum_Jacoby_de_Direito_Público&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Projeto Juntos Pela Educação chega a Calçoene, Tartarugalzinho, Pracuuba e Amapá 
 
Os municípios de Amapá, Pracuuba, Calçoene e Tartarugalzinho receberam em setembro 
deste ano o Projeto Juntos Pela Educação, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Amapá 
com o objetivo de traçar um diagnóstico do ensino fundamental e médio da educação em 
todo o Estado. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-juntos-pela-educacao-chega-a-calcoene-
tartarugalzinho-pracuuba-e-amapa 
 
TCM-BA 
DAM PUBLICA NOVA EDIÇÃO DO BOLETIM CONTÁBIL 
 
A Diretoria de Assistência aos Municípios (DAM), do TCM, publicou uma nova edição do 
seu “Boletim Contábil”. Nele, em resposta a dúvida encaminhada por jurisdicionado no 
“Fale com a DAM”, é analisada a “abertura dos créditos suplementares e especiais com 
fonte em superávit financeiro”. 
https://www.tcm.ba.gov.br/dam-publica-nova-edicao-do-boletim-contabil/ 
 
 
TCE-CE 
TCE Ceará participa de encontro do IRB sobre o papel do Brasil na Geopolítica Mundial 
 
O II Encontro do Curso de Estudos Avançados do Instituto Rui Barbosa (IRB) foi realizado 
na manhã desta sexta-feira (30/9), no Instituto Serzedello Corrêa, Escola de Contas do 
Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília. O presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, esteve presente ao lado de outros 45 
conselheiros representando os Tribunais de Contas de todo o Brasil. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5116-tce-ceara-participa-de-encontro-do-
irb-sobre-o-papel-do-brasil-na-geopolitica-mundial 
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TCE-GO 
Encerramento da campanha de Setembro Amarelo 
 
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, promovendo reflexões acerca do tema a cada sexta-
feira do mês. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/encerramento-da-campanha-de-setembro-amarelo 
 
TCE-MA 
Presidência do TCE promove reunião de trabalho com auditores da Secretaria de 
Fiscalização 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), conselheiro 
Washington Oliveira, reuniu-se na manhã de hoje, 29, com os auditores que integram os 
núcleos I e II da Secretaria de Fiscalização da instituição, que são responsáveis pelas 
fiscalizações realizadas em campo pelo TCE. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2453-presidencia-do-tce-promove-reuniao-de-
trabalho-com-auditores-da-secretaria-de-fiscalizacao 
 
TCE-MT 
TCE-MT conclui auditoria interna sobre sistemas de gestão e prepara equipes para 
avaliação externa 
 
A auditoria interna do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e do Sistema de Gestão de 
Energia (SGE) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) foi concluída nesta sexta-
feira (30). O resultado, apontado como positivo, foi apresentado em reunião com 
secretários, gestores, gerentes de processos certificados ISO e chefes de núcleos. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-conclui-auditoria-interna-sobre-sistemas-de-
gestao-e-prepara-equipes-para-avaliacao-externa/54951 
 
TCE-MT constata economia orçamentária de R$ 4,7 milhões nas contas de Bom Jesus do 
Araguaia 
 
Sob relatoria do conselheiro Antonio Joaquim, as contas anuais de governo do município 
de Bom Jesus do Araguaia receberam parecer prévio favorável à aprovação do Plenário 
Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Com destaque para uma 
economia orçamentária na ordem de R$ 4,7 milhões, o balanço foi apreciado na sessão 
ordinária desta terça-feira (27). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-constata-economia-orcamentaria-de-r-47-
milhoes-nas-contas-de-bom-jesus-do-araguaia/54949 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.tce.go.gov.br/-/encerramento-da-campanha-de-setembro-amarelo
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2453-presidencia-do-tce-promove-reuniao-de-trabalho-com-auditores-da-secretaria-de-fiscalizacao
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2453-presidencia-do-tce-promove-reuniao-de-trabalho-com-auditores-da-secretaria-de-fiscalizacao
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-conclui-auditoria-interna-sobre-sistemas-de-gestao-e-prepara-equipes-para-avaliacao-externa/54951
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-conclui-auditoria-interna-sobre-sistemas-de-gestao-e-prepara-equipes-para-avaliacao-externa/54951
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-constata-economia-orcamentaria-de-r-47-milhoes-nas-contas-de-bom-jesus-do-araguaia/54949
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-constata-economia-orcamentaria-de-r-47-milhoes-nas-contas-de-bom-jesus-do-araguaia/54949


 
 

   

 
TCE-MG 
Escola de Contas seleciona alunos para Pós-Graduação em Finanças Públicas 
 
A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo lançou o Edital n. 7/2022 
destinado à seleção de alunos para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Finanças 
Públicas. A publicação saiu no Diário Oficial de Contas (DOC) desta sexta-feira, 30 de 
setembro. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625927 
 
TCM-PA 
Programa “TCM nas Escolas” é realizado nos municípios de Baião e Cumaru do Norte 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) dá andamento ao programa 
“TCMPA nas Escolas”, que objetiva acompanhar, de forma direta e constante, as escolas 
do ensino fundamental público dos municípios do Estado. Além disso, a iniciativa propicia 
aos gestores envolvidos ações imediatas, solucionando com rapidez as impropriedades 
constatadas pelo Tribunal e mantendo as secretarias e fundos municipais de Educação 
cientes dos problemas em suas unidades, com o fim de proporcionar ao estudante melhor 
estrutura, alimentação escolar, limpeza e qualidade de ensino. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/programa-tcm-nas-escolas-e-realizado-nos-
municipios-de-baiao-e-cumaru-do-norte/ 
 
TCE-PR 
TCE-PR audita obras de duas delegacias na Região Metropolitana de Curitiba 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná promoveu, por meio de sua Coordenadoria de 
Auditorias (CAUD), fiscalizações presenciais nas delegacias da Polícia Civil - conhecidas 
como "delegacias cidadãs" - que estão sendo construídas em Araucária e Colombo, dois 
municípios da Região Metropolitana de Curitiba entre os dias 22 e 23 de setembro. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-audita-obras-de-duas-delegacias-na-regiao-
metropolitana-de-curitiba/10021/N 
 
Dia 6, Cláudia Costin participa de debate nacional sobre a Educação no TCE-PR 
 
Historicamente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem trazido a Curitiba 
personalidades, teóricos e especialistas para debater cenários e caminhos para a melhoria 
da gestão pública. Um desses momentos será a próxima quinta-feira (6 de outubro), 
quando a Casa receberá a ex-ministra Cláudia Costin, uma das principais autoridades 
brasileiras na área da Educação. Ela fará a principal conferência do Encontro Regional Sul 
em comemoração aos 30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/dia-6-claudia-costin-participa-de-debate-nacional-
sobre-a-educacao-no-tce-pr/10020/N 
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TCE-PE 
Entidades de Controle recomendam auditoria na vacinação aos TCs 
 
Tribunais de Contas de todo o país receberam recomendação da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e do Instituto Rui Barbosa, através do Comitê 
Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, da Associação Brasileira 
dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM) e do Conselho Nacional de 
Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), para fiscalizar as ações implementadas 
pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em relação ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6752-entidades-de-controle-recomendam-auditoria-na-vacinacao-aos-tcs 
 
TCE participa de regulamentação da Educação Infantil 
 
A educação infantil nos municípios pernambucanos passa a ter padrões mínimos de 
qualidade com a Resolução nº 01/2022 do Conselho Estadual de Educação (CEE-PE), 
publicada no Diário Oficial do Estado no dia 27 de agosto. O Tribunal de Contas participou 
das reuniões que definiram os critérios de qualidade em conjunto com membros da 
Secretaria e do Conselho Estadual de Educação, Universidades Federal e Federal Rural 
de Pernambuco e Universidade de Pernambuco, Fórum Estadual de Educação de 
Pernambuco e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6751-tce-participa-de-regulamentacao-da-educacao-infantil 
 
TCE-RJ 
TCE: estabilização da dívida pública do Estadodepende de superávits primários 
expressivos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em atendimento a 
requerimento formulado pelo Deputado Estadual Luiz Paulo (PSD), presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Dívida Pública da Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), detalhou a metodologia utilizada em um estudo produzido pela 
Coordenadoria Setorial de Contas do Governo Estadual (CSC-Estadual), cuja conclusão 
aponta para a necessidade de resultados primários expressivos para a estabilização da 
dívida pública estadual. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_estabilizacao_da_divida_publica_do_estado
_depende_de_superavits_primarios_expressivos 
 
TCM-RJ 
TCMRJ promove curso de estratégia global de auditoria 
 
O auditor de controle externo Tiago Modesto Carneiro Costa, do Tribunal de Contas da 
União, ministrou, ao longo desta semana, o curso "Construção da Estratégia Global e dos 
Termos da Auditoria" para os servidores do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ). 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16466&detalhada=2&d
ownloads=0 
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TCE-SC 
Novo sistema para elaboração e publicação do Diário Oficial do TCE/SC proporciona maior 
segurança e melhorias no procedimento 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) passou a adotar, a partir deste mês, um 
novo sistema para elaboração e para publicação do Diário Oficial Eletrônico (DOTC-e). 
Atualização tecnológica, maior segurança da informação, melhorias no procedimento de 
trabalho e maior interação com o sistema de processos eletrônicos da Instituição foram o 
foco da mudança, prevista no plano de ações 2019-2022, aprovado pela Portaria TC-
248/2021. 
https://www.tcesc.tc.br/novo-sistema-para-elaboracao-e-publicacao-do-diario-oficial-do-
tcesc-proporciona-maior-seguranca-e 
 
TCE-TO 
TCE foca na prevenção em ação para o Outubro Rosa de combate ao câncer de mama 
 
Com o tema “A prevenção é o melhor caminho”, o Tribunal de Contas do Tocantins 
(TCE/TO) começa na segunda-feira, 3, mais uma campanha Outubro Rosa de combate ao 
câncer. A ação é coordenada pela Diretoria de Recursos Humanos (RH) da Corte há vários 
anos e tem como objetivo conscientizar todos os servidores do órgão, principalmente, o 
público feminino sobre a importância dos exames preventivos que salvam vidas. 
https://www.tceto.tc.br/tce-foca-na-prevencao-em-acao-do-outubro-rosa-de-combate-ao-
cancer-de-mama/ 
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