
 
 

   

 

  Nº 132/2022 Data: 06-10-22 

TCE-AP 
Chapa única é eleita no TCE Amapá para o próximo biênio 
 
Membros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá escolheram a  a mesa diretora para 
o biênio 2023/2024.Uma chapa concorreu ao pleito, tendo o conselheiro Michel Houat Harb 
como presidente. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/chapa-unica-e-eleita-no-tce-amapa-para-o-proximo-
bienio 
 
TCE-AM 
TCE-AM alerta municípios do AM sobre impactos na folha de pagamento com pessoal da 
Saúde 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) aprovaram, de forma 
unânime, o envio de uma nota técnica recomendando às prefeituras dos municípios do 
Amazonas para que solucionem os impactos financeiros provenientes do aumento das 
despesas com pessoal na área de Saúde sem a indicação da fonte de recurso. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60014 
 
Parceria entre TCE-AM e TCU visa identificar obras com verbas federais paralisadas no 
AM 
 
Para identificar quais e quantas obras públicas provenientes de verbas do Governo Federal 
estão em situação de paralisação no estado do Amazonas, o Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), enviou 
questionários aos 62 municípios do estado e mais alguns órgãos localizados em Manaus, 
que deve ser respondido até o dia 12 de outubro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60008 
 
TCE-BA 
Presidente Marcus Presidio convida colegas do TCE/BA para a Caminhada contra a 
Obesidade 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Marcus Presidio, 
convida todos os colegas, servidores e colaboradores para a  11ª Caminhada de Prevenção 
à Obesidade, que ocorrerá na próxima sexta-feira (7.10), a partir das 7h30.  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-marcus-presidio-convida-colegas-do-tce-ba-
para-a-caminhada-contra-a-obesidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tce.ap.gov.br/noticias/chapa-unica-e-eleita-no-tce-amapa-para-o-proximo-bienio
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/chapa-unica-e-eleita-no-tce-amapa-para-o-proximo-bienio
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60014
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60008
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-marcus-presidio-convida-colegas-do-tce-ba-para-a-caminhada-contra-a-obesidade
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-marcus-presidio-convida-colegas-do-tce-ba-para-a-caminhada-contra-a-obesidade


 
 

   

 
Presidente do TCE/BA faz mediação de painel sobre a Nova LINDB 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus 
Presidio, foi o mediador do painel nº 2 do evento Os Tribunais de Contas e a Nova LINDB, 
promovido pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo nesta quarta-feira (5.10), 
no Auditório da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do TCM/SP. O painel, que 
ocorreu no turno da tarde, contou com as explanações do professor titular da Faculdade 
de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Gustavo Binenbojm, da 
procuradora do estado do Rio de Janeiro Alice Voronoff e do doutor em Direito Público 
Eduardo Jordão, que discorreram sobre as responsabilidades previstas pelos artigos 22, 
27 e 28 diante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-faz-mediacao-de-painel-sobre-a-
nova-lindb 
 
Diário Oficial Eletrônico do TCE/BA alcança a marca de 2 mil edições 
 
Alinhado aos valores de economicidade, eficiência e aprimoramento da transparência, o 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) registrou,  nesta terça-feira (4.10), que o 
Diário Oficial Eletrônico (e-DOTCE) do TCE/BA chegou a sua edição de número 2 mil, no 
dia 3 de outubro (segunda-feira). A veiculação do diário em formato digital obedece a 
requisitos de segurança para garantir a autenticidade, integralidade e validade jurídica do 
seu conteúdo, pois possui assinatura com certificado digital, permitindo a identificação 
segura e inequívoca do signatário na forma da legislação que trata da matéria. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/diario-oficial-eletronico-do-tce-ba-alcanca-a-marca-de-
2-mil-edicoes 
 
TCM-BA 
Conselheiros do TCM participam de seminário sobre nova LINDB 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio Carneiro 
Filho, e o diretor da Escola de Contas do TCM, conselheiro Nelson Pellegrino, participaram 
na manhã desta quarta-feira (05/10) da abertura do seminário sobre “Os Tribunais de 
Contas e a Nova LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”. O evento é 
promovido pelo Instituto Rui Barbosa, em parceira com o Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo. 
https://www.tcm.ba.gov.br/conselheiros-do-tcm-participam-de-seminario-sobre-nova-lindb/ 
 
TCE-CE 
Novas tecnologias no acesso às informações são destaque no oitavo webdoc 
Transparência Ativa 
 
O oitavo episódio do webdocumentário Transparência Ativa já está disponível a partir desta 
quarta-feira (5/10) na plataforma digital com discussões sobre as novas tecnologias e 
transformações digitais que facilitam o acesso às informações. Destaque para o Plenário 
Virtual e a ferramenta Contexto, desenvolvidos pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5120-novas-tecnologias-no-acesso-as-
informacoes-sao-destaque-no-oitavo-webdoc-transparencia-ativa 
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Relatório de Acompanhamento Gerencial do TCE Ceará divulga desempenho municipal do 
primeiro quadrimestre de 2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulga o Relatório de Acompanhamento 
Gerencial - Reage, referente ao primeiro quadrimestre de 2022. A ação disponibiliza no 
Portal da Transparência dos Municípios o desempenho da administração pública de cada 
município, cumprindo com o disposto no art. 42, §1ºG, da Constituição Estadual, em vista 
do exercício do controle externo e da atuação transparente. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5122-relatorio-de-acompanhamento-
gerencial-do-tce-ceara-divulga-desempenho-municipal-do-primeiro-quadrimestre-de-2022 
 
TCE-ES 
Cerca de 300 profissionais participam da audiência pública virtual sobre alterações no 
CidadES Contas 
 
As alterações promovidas nos normativos que estabelecem as regras e procedimentos 
para o envio das Prestações de Contas Anuais (PCA’s), referentes ao exercício de 2022, 
e das Prestações de Contas Mensais (PCM’s), do exercício de 2023, foram apresentadas 
em audiência pública virtual, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES). 
https://www.tcees.tc.br/cerca-de-300-profissionais-participam-da-audiencia-publica-
virtual-sobre-alteracoes-no-cidades-contas/ 
 
TCE-GO 
Tribunais de contas propõem fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações 
 
Tribunais de contas de todo o país receberam a recomendação de suas entidades 
representativas para que atuem no acompanhamento e na fiscalização do Programa 
Nacional de Imunizações. Os órgãos de controle vão verificar se estados e municípios 
estão alcançando as metas de vacinação previstas, evitando a reintrodução de vírus já 
erradicados no Brasil, como o da Poliomielite. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tribunais-de-contas-propoem-fortalecimento-do-programa-
nacional-de-imunizacoes 
 
TCM-GO 
TCMGO participa da 3ª reunião virtual do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto Nacional 
pela Primeira Infância 
 
Presidente Joaquim de Castro e o auditor do tribunal, Roberto Coutinho, participaram do 
encontro virtual que aconteceu nesta manhã (5).  A reunião foi coordenada pelo presidente 
do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância do IRB, 
conselheiro Edson Ferrari – presidente do TCE-GO. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/tcmgo-participa-da-3a-reuniao-virtual-do-comite-
tecnico-de-avaliacao-do-pacto-nacional-pela-primeira-infancia/ 
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TCE-MT 
TCE-MT instala Gabinete de Articulação para Efetivação das Políticas de Educação no 
próximo dia 24 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) instala, às 8h30 do próximo dia 24, o 
Gabinete de Articulação para Efetivação das Políticas de Educação de Mato Grosso 
(Gaepe-MT). O encontro será realizado no Auditório da Escola Superior de Contas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-instala-gabinete-de-articulacao-para-efetivacao-
das-politicas-de-educacao-no-proximo-dia-24/54983 
 
TCE-MS 
TCE-MS participa da reunião virtual do Comitê Técnico do IRB 
 
A coordenadora-geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), Sandra Rose 
Rodrigues, participou da terceira reunião virtual do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa (IRB), realizada na manhã desta 
quarta-feira, 05 de outubro. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6795/tce-ms-participa-da-reuniao-virtual-do-
comite-tecnico-do-irb 
 
TCM-PA 
TCMPA fiscaliza unidades de saúde em Alenquer 
 
Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) estiveram em 
Alenquer, no Baixo Amazonas, realizando fiscalização das ações e serviços de saúde no 
município. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-fiscaliza-unidades-de-saude-em-alenquer/ 
 
TCE-PB 
Auditor de controle externo do TCE-PB profere aula inaugural no curso de aperfeiçoamento 
para oficiais 
 
“A Cultura da Inovação na Gestão Corporativa de Organizações Militares: Novos 
Paradigmas e Desafios para o Século XXI”, foi o tema da palestra apresentada, nesta terça-
feira (04), pelo auditor de controle externo do Tribunal de Contas da Paraíba, André Agra, 
durante aula magna do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), Especialização em 
Gestão Corporativa de Organizações Militares. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/auditor-de-controle-externo-do-tce-pb-profere-aula-inaugural-
no-curso-de-aperfeicoamento-de-oficiais 
 
Estudantes de Direito da UFPB acompanham julgamento de prestação de contas no TCE-
PB 
 
Em mais uma visita técnica organizada pela Escola de Contas Otacílio da Silveira (Ecosil), 
o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) recebeu alunos das disciplinas de 
Direito Municipal, Administrativo e Constitucional do curso de Direito da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/estudantes-de-direito-da-ufpb-acompanham-julgamento-de-
prestacao-de-contas-no-tce-pb 
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TCE-PR 
TCE-PR emite parecer pela regularidade das contas de 2021 do governador do Paraná 
 
O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) emitiu Parecer Prévio pela aprovação das 
contas de 2021 do Poder Executivo do Estado nesta quarta-feira (5 de outubro), em sessão 
extraordinária do Tribunal Pleno. No entanto, os conselheiros ressalvaram seis itens, 
expedindo ainda cinco determinações e quatro recomendações ao governo estadual. A 
decisão será encaminhada à Assembleia Legislativa paranaense (Alep), responsável pelo 
julgamento das contas do governador. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-emite-parecer-pela-regularidade-das-contas-de-
2021-do-governador-do-parana/10036/N 
 
DER deve ampliar, de 5 para 10 anos, garantia de obras e serviços em rodovias 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou que, dentro de 30 dias, o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) celebre aditivos contratuais 
com duas empreiteiras para ampliar de cinco para dez anos o período de garantia sobre 
obras de duplicação da rodovia PR-466, bem como aquele relativo a serviços de 
supervisão e apoio à fiscalização de trabalhos de engenharia rodoviária realizados na 
região de Ponta Grossa. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/der-deve-ampliar-de-5-para-10-anos-garantia-de-
obras-e-servicos-em-rodovias/10029/N 
 
Colombo cancela licitação de serviços de iluminação pública suspensa pelo TCE-PR 
 
O Município de Colombo (Região Metropolitana de Curitiba) anulou o edital do Pregão 
Eletrônico nº 124/21, 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 contratação de serviços de gestão, melhorias e extensão de rede do sistema de 
iluminação pública.  
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/colombo-cancela-licitacao-de-servicos-de-iluminacao-
publica-suspensa-pelo-tce-pr/10026/N 
 
TCE-PE 
Encontro discute ajustes em relatório sobre TEA 
 
O secretário estadual de Saúde, André Longo, e o conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo 
Júnior se reuniram nessa terça-feira (4) para fazer os últimos ajustes no relatório com as 
ações que serão implementadas em Pernambuco para o tratamento de pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6755-encontro-promove-ajustes-em-relatorio-sobre-transtorno-do-espectro-
autista 
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TCE-RO 
Importância da Busca Ativa Escolar e da Governança em Redes é destacada na abertura 
do projeto “Pontes pela Educação” em Ariquemes 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) realizou, nesta quarta-feira (5/10), no 
município de Ariquemes, a abertura do segundo evento do projeto “Pontes pela Educação: 
Busca Ativa Escolar e Governança em Redes”. 
https://tcero.tc.br/2022/10/05/importancia-da-busca-ativa-escolar-e-da-governanca-em-
redes-e-destacada-na-abertura-do-projeto-pontes-pela-educacao-em-ariquemes/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC inaugura sala de coworking para uso dos servidores 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) passa a disponibilizar, a partir deste 
mês, um espaço de coworking para uso exclusivo dos servidores do TCE/SC. A sala está 
localizada junto à Diretoria de Contas de Governo (DGO), no prédio antigo do Tribunal, e 
atenderá servidores de todas as diretorias que desejarem trabalhar diretamente do TCE 
em estações de trabalho compartilhadas e equipadas. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-inaugura-sala-de-coworking-para-uso-dos-servidores 
 
TCE-SP 
Mais de 100 Câmaras de São Paulo vão veicular conteúdo da Rede TCESP 
 
Em cerimônia realizada na quarta-feira (5/10), das 15h30 às 17h30, no Auditório Nobre 
‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) lançou a Rede TCESP. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-mais-100-camaras-sao-paulo-vao-veicular-conteudo-rede-
tcesp 
 
TCM-SP 
Ministro Antônio Anastasia participa de mesa de abertura do Seminário do IRB “Tribunais 
de Contas e a LINDB” no TCMSP Notícias 
 
Na manhã desta quarta-feira (05/10), aconteceu a abertura do seminário “Tribunais de 
Contas e a Nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)”. O evento 
híbrido foi promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), em parceria com o Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (TCMSP), e foi realizado no auditório da Escola Superior 
de Gestão e Contas Públicas (EGC). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51432 
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