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TCE-AC 
TCE/AC REALIZA RODA DE CONVERSA COM ACADÊMICOS DE ENGENHARIA CIVIL 
DA UFAC 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre, por meio da Escola de Contas, Conselheiro 
Alcides Dutra de Lima, realizou na manhã desta sexta-feira, 14, mais uma roda de 
conversa, desta vez com os acadêmicos do Curso de Engenharia Civil da Universidade 
Federal do Acre – UFAC. 
https://tceac.tc.br/2022/10/14/tce-ac-realiza-roda-de-conversa-com-academicos-de-
engenharia-civil-da-ufac/ 
 
TCE-AL 
TCE AL e MPF Assinam acordo de Cooperação 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL), conselheiro Otávio Lessa, 
assinou na manhã de quinta-feira(13), no gabinete da presidência, o Acordo de 
Cooperação com o Ministério Público Federal em Alagoas que visa a parceria entre as 
duas instituições. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkwMQ==&titulo=_TCE_AL_e_MPF_Assinam_acordo_de_Coopera%C3
%A7%C3%A3o_&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Reunião da Atricon discute transporte coletivo e Encontro Nacional 
 
O presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, participou na terça-feira 
(11/10), da quinta reunião da diretoria da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/reuniao-da-atricon-discute-transporte-coletivo-e-
encontro-nacional 
 
TCE-BA 
5ª CCE inicia auditoria em escola que está sem aula presencial desde 2020 
 
Auditores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) iniciaram uma auditoria, no 
dia 13.10 (quinta-feira), no Colégio Estadual Vítor Soares, localizado no bairro da Ribeira. 
O que motivou a visita foi a manifestação registrada na Ouvidoria do Tribunal, que informou 
à 5ª CCE os problemas estruturais na unidade de ensino. Desde 2020, o colégio se 
encontra sem aulas presenciais, o que, segundo relato de professores e diretores, tem 
deixado os alunos frustrados e ansiosos. De acordo com a direção da escola, alguns dos 
estudantes têm necessidades especiais. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/5-cce-inicia-auditoria-em-escola-que-esta-sem-aula-
presencial-desde-2020 
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TCE-CE 
Histórias e personagens de Fortaleza são tema do X Café com Leitura 
 
A Escola de Contas do TCE Ceará, Instituto Plácido Castelo (IPC), por meio da 
Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Gestão da Informação, promoveu a décima edição 
do Café com Leitura: Contos & Encontros, nesta sexta-feira (14/10). A obra “Sábado – 
estação de viver”, de Juarez Leitão, com contos e crônicas sobre Fortaleza, foi o tema da 
conversa entre o autor e os presentes no auditório do IPC. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5129-historias-e-personagens-de-
fortaleza-sao-tema-do-x-cafe-com-leitura 
 
TCE-ES 
Corte recebe conselheiros do TCE-RO para apresentar o monitoramento dos processos de 
controle externo 
 
Nesta quinta-feira (13), o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), Rodrigo Chamoun, o conselheiro Carlos Ranna e os auditores Vitor Lessa e 
Rodrigo Lamari, da Corregedoria da instituição, receberam, na sede do Tribunal, os 
conselheiros Edilson De Sousa e Wilber Coimbra, do TCE de Rondônia. 
https://www.tcees.tc.br/corte-de-contas-recebe-conselheiros-do-tce-ro-para-apresentar-o-
historico-de-monitoramento-de-prazos-dos-processos-de-controle-externo/ 
 
TCE-GO 
Goiás vai premiar municípios que se destacarem em ações de apoio à primeira infância 
 
A criação do Prêmio Pacto Pela Primeira é a mais recente das ações concretas do Comitê 
Goiano e destina-se a sensibilizar os municípios a se engajarem ao esforço nacional de 
promoção e defesa dos direitos das crianças. As regras sobre a seleção e premiação dos 
entes municipais que se destacarem em ações como vacinação, crianças em creches e 
oferta de consultas pré-natal para gestantes já estão disponíveis. Confira os detalhes na 
matéria publicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.   
https://portal.tce.go.gov.br/-/goias-vai-premiar-municipios-que-se-destacarem-em-acoes-
de-apoio-a-primeira-infancia 
 
TCM-PA 
Itaú Social passa a integrar Gaepe Arquipélago do Marajó 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Cezar Colares e a 
presidente do Instituto Articule, Alessandra Gotti, participaram de uma reunião com 
membros do Itaú Social, para dialogarem sobre uma futura parceria nas ações 
coordenadas pelo Gaepe Arquipélago do Marajó. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/itau-social-passa-a-integrar-gaepe-arquipelago-do-
marajo/ 
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TCE-PB 
Presidente do TCE e auditores visitam PRF para troca e ampliação de informações 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fernando 
Catão, acompanhado por auditores do controle externo do TCE-PB, Josedilton Diniz, 
Aguinaldo Macedo Filho e Fábio Guerra foram recebidos pelos diretores da Polícia 
Rodoviária Federal  durante visita institucional, em Brasília. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-e-auditores-visitam-prf-para-troca-e-
ampliacao-de-informacoes 
 
TCE-PR 
Presidente do TCE-PR pede nomeação da primeira conselheira-substituta da Corte 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conselheiro Fabio 
Camargo, solicitou nesta sexta-feira (14 de outubro) ao governador em exercício, Darci 
Piana, a nomeação de Muryel Hey para o quadro de conselheiros-substitutos da Corte. 
Aprovada em concurso público, ela será a primeira mulher a integrar o quadro de membros 
que substituem os conselheiros titulares, em mais de 75 anos de existência do TCE-PR, 
ocupando a sexta vaga. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pr-pede-nomeacao-da-primeira-
conselheira-substituta-da-corte/10054/N 
 
Adesão do Tribunal de Justiça reforça Rede de Controle da Gestão Pública no Paraná 
 
A Rede de Controle de Gestão Pública no Paraná será fortalecida com a adesão do 
Tribunal de Justiça do Estado. Estruturada nacionalmente, a Rede de Controle é um centro 
de decisões formado por organizações que atuam no Estado e têm como objetivos 
aprimorar a efetividade da gestão pública por meio de ações direcionadas à fiscalização, 
compartilhamento de informações, combate à corrupção, incentivo ao controle social e 
capacitação de profissionais. A parceria não implica na transferência de recursos 
financeiros entre os participantes. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/adesao-do-tribunal-de-justica-reforca-rede-de-controle-
da-gestao-publica-no-parana/10047/N 
 
TCE-PE 
Levantamento do TCE sobre resíduos sólidos será destaque no ENAOP 2022 
 
A responsabilidade pelo pagamento dos serviços de coleta de lixo hospitalar produzido 
pelo município deve ser da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Meio Ambiente? Este 
foi o questionamento feito ao TCE pelo prefeito de Camocim de São Félix, Giorge do Carmo 
Bezerra, e respondido pelo Pleno, em sessão realizada na última quarta-feira (05). A 
relatoria do processo (n° 22100077-0) foi do conselheiro Marcos Loreto. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6762-pagamento-de-servicos-de-coleta-de-lixo-hospitalar-e-tema-de-
consulta-ao-tce 
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TCE-SP 
Programa Controle Externo aborda Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 
A Rede Alesp exibe, hoje (14/10), às 20h30, o programa de entrevistas ‘Controle Externo’ 
do Tribunal de Contas do Estado. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-programa-controle-externo-aborda-objetivos-
desenvolvimento-sustentavel 
 
Campanha Outubro Rosa arrecada cabelos e donativos 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou, ontem (13/10), das 10h00 
às 16h00, como parte das atividades do ‘Outubro Rosa’, uma ação de corte de cabelos 
para confecção de perucas a pacientes do SUS em tratamento quimioterápico. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-campanha-outubro-rosa-arrecada-cabelos-e-donativos 
 
TCM-SP 
TCMSP participa de ciclo de debate sobre concessão da gestão de resíduos sólidos 
 
O ciclo de debates sob o tema “Concessão da gestão de resíduos sólidos em São Paulo” 
teve início na terça-feira (11/10) e tem por objetivo abordar elementos inovadores que 
garantam a melhoria na prestação desse serviço fundamental e para contribuir com as 
políticas públicas voltadas para a área ambiental de São Paulo. O debate virtual é 
considerado importante nesse momento, pois em 2024 haverá a renovação do contrato de 
concessão, definindo pelos próximos 20 anos a forma de coleta, tratamento e destinação 
final dos resíduos sólidos urbanos da cidade de São Paulo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51569 
 
TCE-TO 
Prefeita de Gurupi e representantes da Unirg fazem visita institucional ao Tribunal 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), Conselheiro Napoleão de 
Souza Luz Sobrinho, recebeu nesta sexta-feira, 14 de outubro, no gabinete da presidência, 
a visita institucional da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, secretários e técnicos do município, 
além da reitora da Universidade de Gurupi (Unirg), Sara Falcão de Souza, e 
representantes. 
https://www.tceto.tc.br/prefeita-de-gurupi-e-representantes-da-unirg-fazem-visita-
institucional-ao-tribunal/ 
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