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TCE-CE 
TCE finaliza ciclo de auditorias nos projetos cofinanciados por organismos multilaterais 
 
Ao longo deste ano, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará realizou quatro auditorias 
financeiras, referentes ao exercício de 2021, sobre projetos financiados por recursos de 
órgãos multilaterais, como o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD/Banco Mundial) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com aportes 
do governo estadual e municipal. As atividades referentes à análise desses projetos foi 
feita pela Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais II, unidade da Secretaria de 
Controle Externo (Secex) do TCE Ceará, e envolveu o montante de R$ 75 milhões. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5124-tce-finaliza-ciclo-de-auditorias-nos-
projetos-cofinanciados-por-organismos-multilaterais 
 
TCE Ceará realiza cessão do Sistema de Gestão Educacional para a Escola de Gestão 
Pública do Estado 
 
O Instituto Plácido Castelo, por meio da Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Gestão 
da Informação, e a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará realizaram reunião remota, na última quarta-feira (5/10), com a Escola de 
Gestão Pública do Ceará (EGPCE) para formalizar a cessão do Sistema de Gestão 
Educacional – Siged. A plataforma auxilia na organização e estruturação dos cursos 
virtuais do IPC e possibilitará a disponibilização das capacitações da EGPCE. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5125-tce-ceara-realiza-cessao-do-
sistema-de-gestao-educacional-para-a-escola-de-gestao-publica-do-estado 
 
TCM-GO 
TCMGO e UFG começam a desenvolver produto de inteligência artificial aplicada ao 
controle externo 
 
Aconteceu na tarde desta sexta-feira, 7 de outubro, a primeira reunião de trabalho entre 
servidores da superintendência de informática (SINFO) do TCMGO e o pesquisador da 
UFG, Eurípedes Evangelista, para tratar do desenvolvimento de produtos de inteligência 
artificial aplicada ao controle externo. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/tcmgo-e-ufg-comecam-a-desenvolver-produto-de-
inteligencia-artificial-aplicada-ao-controle-externo/ 
 
TCE-PE 
Caminhada pelas ruas do Recife marca o sábado dos servidores do TC 
 
Em comemoração ao Dia do Servidor Público, que acontece no próximo dia 28 de outubro, 
o TCE iniciou no último sábado (08), o projeto "caminhadas históricas pelas ruas do Recife 
Antigo". 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6761-caminhada-pelas-ruas-do-recife-marca-o-sabado-dos-servidores-do-tc 
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Tracunhaém cumpre acordo para melhoria de escolas 
 
Em sessão realizada na terça-feira (4), a Primeira Câmara do Tribunal de Contas julgou 
cumprido um Termo de Ajuste de Gestão (TAG) assinado em fevereiro pelo prefeito de 
Tracunhaém, Aluísio Xavier da Silva. O documento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico 
do TCE do dia 9 de fevereiro de 2022. A relatoria do Processo TC nº 2110176-0 é do 
conselheiro Carlos Porto. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6760-tracunhaem-cumpre-acordo-para-melhoria-de-escolas 
 
TCM-RJ 
TCMRJ recebe representantes do conselho gestor de políticas públicas CACS FUNDEB 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) recebeu, nesta quinta-feira, 
06/10, os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb - 
CACS FUNDEB. Os conselheiros municipais assistiram, no auditório do TCMRJ, à palestra 
proferida pelo auditor de controle externo do TCMRJ, Marcelo Simas, sobre o tema "O 
Fundeb e o seu Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social". 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16479&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RO 
TCEs de Rondônia, do Espírito Santo e de Alagoas fazem intercâmbio de experiências e 
conhecimentos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) recebeu, na última quarta e 
quinta-feira (5/10 e 6/10), comitivas do TCE de Rondônia e do TCE de Alagoas para uma 
visita institucional, a fim de conhecer de perto e trocar experiências sobre os avanços 
tecnológicos da Corte Capixaba. 
https://tcero.tc.br/2022/10/10/tces-de-rondonia-do-espirito-santo-e-de-alagoas-fazem-
intercambio-de-experiencias-e-conhecimentos/ 
 
TCE-RO 
Conjur destaca decisão do TCE-RO relativamente à limitação de despesas com pessoal 
em fim de mandato do Executivo 
 
Com o título “Limitação de despesas com pessoal não depende de fim do mandato do 
Executivo”, foi divulgada no último sábado (8/10) pela revista eletrônica Consultor Jurídico 
(Conjur), renomada publicação do mundo jurídico-legal, decisão aprovada pelo Tribunal de 
Contas de Rondônia (TCE-RO) a respeito da mencionada temática. 
https://tcero.tc.br/2022/10/10/conjur-destaca-decisao-do-tce-ro-relativamente-a-limitacao-
de-despesas-com-pessoal-em-fim-de-mandato-do-executivo/ 
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