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TCE-AP 
Projeto TCEndo Conexões pela Paz destaca valorização da vida no município de Amapá 
 
Gestores públicos, servidores da saúde, educadores e conselheiros tutelares do município 
de Amapá recebem esta semana o Projeto TCEndo Conexões pela Paz, uma iniciativa do 
Tribunal de Contas do Amapá de valorização da vida e que faz parte da 5ª edição do TCE 
na Comunidade, programado para acontecer em novembro, no município. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-tcendo-conexoes-pela-paz-destaca-valorizacao-
da-vida-no-municipio-de-amapa 
 
TCE-ES 
Após monitoramento, TCE-ES considera cumpridas somente 3 determinações feitas à 
Sesa 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão virtual 
do último dia 22, determinou a continuidade do monitoramento de 6 das 8 determinações 
feitas à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em Acórdão, após processo de fiscalização 
sobre “Regulação do Acesso a Consultas e Exames Especializados”.  
https://www.tcees.tc.br/apos-monitoramento-tce-es-considera-cumpridas-somente-3-
determinacoes-feitas-a-sesa/ 
 
TCE-MA 
TCE implanta Sistema Eletrônico de Informações 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) publicou em seu Diário Oficial 
Eletrônico, edição do dia 3 de outubro, a Portaria TCE/MA n° 868, que trata da implantação 
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no âmbito da Corte de Contas maranhense. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2456-tce-implanta-sistema-eletronico-de-
informacoes 
 
TCE-PA 
Unidade Regional de Santarém recebe microempreendedores para ação do Pronatec e 
TCE Cidadão 
 
A unidade regional de Santarém recebeu 35 microempreendedores individuais na última 
sexta-feira, 26/09, para uma capacitação vinculada ao Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6772-unidade-regional-de-santarem-recebe-
microempreendedores-para-acao-do-pronatec-e-tce-cidadao 
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TCE-PR 
Cautelar do TCE-PR suspende licitação de Campo Largo para o transporte escolar 
 
Indícios de irregularidade levaram o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) a 
emitir medida cautelar que suspende licitação do Município de Campo Largo (Região 
Metropolitana de Curitiba) para a contratação de empresa prestadora de serviços de 
transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino, pelo período de 202 dias 
letivos, com valor máximo de R$ 14.557.832,17. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/cautelar-do-tce-pr-suspende-licitacao-de-campo-largo-
para-o-transporte-escolar/10037/N 
 
TCE-PE 
Auditoria constata fim de lixão no município de Flores 
 
Sob a relatoria do conselheiro Carlos Neves, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas 
julgou regular, com ressalvas, o objeto de uma Auditoria Especial (Processo TC nº 
21100926-0) realizada no município de Flores para avaliar se o antigo lixão da localidade 
continuava ativo, após inspeções feitas no local. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6754-auditoria-constata-fim-de-lixao-no-municipio-de-flores 
 
TCE e Unicap reafirmam acordo para ações de cidadania 
 
Representantes da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e do Instituto Dom 
Helder Câmara (IDHeC) estiveram no TCE na última quarta-feira (5) para tratar da 
renovação do compromisso de cooperação técnica e científica celebrado entre as 
entidades. O acordo foi assinado no início de 2020, com prazo de vigência de quatro anos, 
mas os trabalhos precisaram ser suspensos devido às ações de enfrentamento à 
pandemia. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6756-tce-e-unicap-reafirmam-acordo-para-acoes-de-cidadania 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ determina a suspensão de 22 projetos realizados pela Ceperj 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em sessão plenária nesta 
quarta-feira (05/10), determinou a suspensão de 22 projetos da Fundação Centro Estadual 
de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), 
após auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria de Admissão e Gestão de 
Pessoal (1ª CAP) encontrar graves irregularidades nos processos de admissão e 
contratação de pessoal para operacionalização desses projetos. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_determina_a_suspensao_de_22_projetos_
realizados_pela_ceperj 
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TCE-RR 
TCERR condena prefeito de São Luiz a restituir mais de 1 milhão de reais aos cofres 
públicos 
 
O prefeito de São Luiz, James Moreira Batista, foi condenado a restituir aos cofres públicos 
o valor de R$ 1.142.400,00, devidamente atualizado e com juros de mora, em virtude da 
ausência de prestação de contas dos valores repassados por meio do Convênio nº 
085/2011, firmado entre o governo e o município de São Luiz, com objetivo de recuperar 
estradas e vicinais daquela localidade. A decisão foi proferida durante a sessão da 2ª 
Câmara do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) realizada na manhã desta quinta-feira 
(6). 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1909 
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