
 
 

   

 

  Nº 147/2022 Data: 28-10-22 

TCE-AL 
Escola de Contas do TCE/AL visita Escola de Contas do TCMSP 
 
A Escola de Contas Públicas José Alfredo de Mendonça do Tribunal de Contas de 
Alagoas(TCE/AL), representada pelo diretor técnico José Marçal Aranha Falcão Filho, 
realizou na tarde da última terça-feira (25), uma visita ao corpo técnico da Escola de Gestão 
e Contas (EGC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP). 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkwOQ==&titulo=Escola_de_Contas_do_TCE/AL_visita_Escola_de_Con
tas_do_TCMSP&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
TCE Amapá anula licitação do transporte público com base em irregularidades 
 
O Tribunal de Contas do Amapá anulou, definitivamente, a licitação para o transporte 
público de Macapá. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (26/10), pelo Pleno da Corte 
de Contas, em sessão extraordinária. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-anula-licitacao-do-transporte-publico-com-
base-em-irregularidades 
 
TCE-AM 
Conselheiros do TCE-AM são homenageados pela Academia de Letras, Ciências e Artes 
do Amazonas com o título ‘Amantes da Amazônia’ 
 
Em reconhecimento pelo trabalho dedicado em favor da região amazônica, a Academia de 
Letras, Ciências e Artes do Amazonas (Alcear) homenageou o conselheiro-presidente do 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, o coordenador-
geral da Escola de Contas Públicas (ECP) Mario de Mello e o conselheiro aposentado 
Josué Filho, representado pelo conselheiro-ouvidor Josué Cláudio, com o título ‘Amantes 
da Amazônia’. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60454 
 
TCE-AM e Sebrae firmam acordo para incentivo da participação de pequenas empresas 
em compras governamentais 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas no Amazonas (Sebrae-AM) firmaram, na manhã desta quinta-feira (27), acordo 
de cooperação técnica para incentivar o desenvolvimento econômico e o poder de compra 
governamental de micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais 
(MEI) e produtores rurais do Amazonas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60463 
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TCE-AM promove caminhada em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul 
 
Com o tema “Prevenção: Atitude de quem se ama”, o Tribunal de Contas do Amazonas 
(TCE-AM) realizará, no dia 13 de novembro, na Ponta Negra, uma caminhada em alusão 
às ações de conscientização do Outubro Rosa e Novembro Azul. A atividade é aberta ao 
público com inscrição prévia. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60456 
 
TCE-CE 
TCE Ceará recebe alunos de Psicologia da UFC em Visita Cidadã Guiada 
 
O Instituto Plácido Castelo (IPC), Escola de Contas e Gestão do TCE Ceará, por meio do 
Programa Visita Cidadã Guiada, recebeu alunos do curso de Psicologia da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) nesta quarta-feira (26/10). Acompanhados da professora Lúcia 
Siebra, os estudantes participaram de uma palestra com a psicóloga da Corte, Izabele 
Gomes. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5144-tce-ceara-recebe-alunos-de-
psicologia-da-ufc-em-visita-guiada-cidada 
 
TCE Ceará participa do III Encontro do Curso de Estudos Avançados do Instituto Rui 
Barbosa 
 
Contemplando o tema “As desigualdades e assimetrias brasileiras – Desafios para tornar 
o Brasil mais inclusivo e equilibrado”, foi realizado o III Encontro do Curso de Estudos 
Avançados do Instituto Rui Barbosa (IRB), na última sexta-feira (21). O conselheiro 
Valdomiro Távora, presidente do TCE Ceará, e o conselheiro Ernesto Saboia, diretor-
presidente da Escola de Contas Instituto Plácido Castelo (IPC), participaram do evento, 
que aconteceu na sede do Instituto Serzedello Corrêa – Tribunal de Contas da União 
(TCU), em Brasília-DF. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5143-tce-ceara-participa-do-iii-encontro-
do-curso-de-estudos-avancados-do-instituto-rui-barbosa 
 
TCE Ceará emite parecer pela aprovação com ressalvas das Contas do Governador – 
Exercício 2021 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará emitiu Parecer Prévio favorável à aprovação, 
com ressalvas, das Contas do Governador Camilo Santana – Exercício 2021. A decisão 
referente ao processo nº 01734/2022-1 foi proferida nesta quarta-feira (26/10), durante 
sessão extraordinária do Pleno. Por maioria de votos, foram feitas 70 recomendações, 
ficando o conselheiro Edilberto Pontes como relator designado. O principal ponto de 
divergência na análise do colegiado foi referente à abertura de créditos adicionais sem 
prévia autorização legislativa. Acompanharam a divergência os conselheiros Rholden 
Queiroz, Ernesto Saboia e o presidente Valdomiro Távora, mediante voto de desempate. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5145-tce-ceara-emite-parecer-pela-
aprovacao-com-ressalvas-das-contas-do-governador-exercicio-2021 
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TCE-GO 
Conferência no TCE-GO debate inovação e o papel da ciência 
 
O Papel da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do País. Esse é o 
nome da conferência que será proferida pelo professor Marco Antônio Zago, nesta quinta-
feira (27/out), às 15h, no Auditório Conselheiro José Sebba, do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás (TCE-GO). O evento, destinado aos membros, gestores e corpo técnico 
do Tribunal, faz parte das comemorações dos 70 anos de instalação do órgão autônomo. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/conferencia-no-tce-go-debate-inovacao-e-o-papel-da-ciencia 
 
TCE-MT 
TCE-MT e Inpe discutem parceria para fiscalização de obras públicas a partir de imagens 
de satélite 
 
Representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) discutiram parceria que pode resultar no monitoramento de 
obras públicas por meio de imagens de satélite. Em reunião realizada nesta quarta-feira 
(26), vantagens como dinamização do trabalho, aumento do controle e otimização de 
recursos públicos foram os principais destaques. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-inpe-discutem-parceria-para-fiscalizacao-de-
obras-publicas-a-partir-de-imagens-de-satelite/55167 
 
TCE-PA 
Resultados do TCE-PA no MMD-TC 2022 serão divulgados dia 31 de outubro 
 
Na próxima segunda-feira, 31, o Tribunal de Contas do Estado do Pará divulgará os 
resultados obtidos na avaliação do ciclo 2022 do Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas do Brasil (MMD-TC), realizada em agosto deste ano.  
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6822-resultados-do-tce-pa-no-mmd-tc-
2022-serao-divulgados-dia-31-de-outubro 
 
Conselheiro Fernando Ribeiro recebe Colar do Mérito Institucional do Ministério Público de 
Contas 
 
O Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) Fernando 
Ribeiro foi homenageado nesta quarta-feira, 26, pelo Ministério Público de Contas (MPC-
PA) com a outorga do Colar do Mérito Institucional. A cerimônia ocorreu no salão no nobre 
do MPC, conduzida pelo procurador-geral de contas Patrick Mesquita. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6821-conselheiro-fernando-ribeiro-recebe-
colar-do-merito-institucional-do-ministerio-publico-de-contas 
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TCM-PA 
Conselheiro ouvidor reúne com escolas públicas para nova ação do TCMPA sobre 
cidadania 
 
O conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Daniel 
Lavareda, reuniu na manhã desta quinta-feira (27) com diretores e coordenadores de duas 
escolas públicas próximas à sede da Corte de Contas para convidar alunos a participarem 
do lançamento do primeiro jogo sobre cidadania, idealizado pela Ouvidoria da Corte de 
Contas. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/conselheiro-ouvidor-reune-com-escolas-publicas-para-
nova-acao-do-tcmpa-sobre-cidadania/ 
 
Ex-presidente da Câmara de Santa Cruz do Arari tem de devolver R$ 720 mil 
 
A omissão do ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Arari, Elvis Pamplona 
dos Santos, no dever de prestar contas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
(TCMPA) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal, referentes aos 1º, 2º e 3º 
quadrimestres do exercício de 2020, é irregularidade grave que resultou em débito no 
montante de R$ 720.795,50, que o gestor terá de recolher aos cofres do Município. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ex-presidente-da-camara-de-santa-cruz-do-arari-tem-
de-devolver-r-720-mil/ 
 
TCE-PB 
Reconhecendo apoio, Ibraop homenageia conselheiro Fábio Nogueira 
 
O conselheiro Fábio Nogueira, vice-presidente do TCE-PB, será homenageado pelo 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. A iniciativa é consequência do 
“reconhecimento pelo incondicional apoio, enquanto dirigiu a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil, nos biênios 2018-2019 e 2020-2021”.          
https://tce.pb.gov.br/noticias/reconhecendo-apoio-ibraop-homenageia-conselheiro-fabio-
nogueira 
 
TCE-PR 
TCE-PR suspende licitação do Samu de consórcio de saúde do Norte do Paraná 
 
Por meio da emissão de medida cautelar, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-
PR) determinou a suspensão do Pregão Presencial nº 31/2022, promovido pelo Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop). A licitação tem como objetivo a 
contratação de empresa especializada para gerenciar, operacionalizar e executar ações 
para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em atendimento aos 43 municípios componentes da 18ª e 19ª Regionais de 
Saúde do Estado. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-suspende-licitacao-do-samu-de-consorcio-de-
saude-do-norte-do-parana/10083/N 
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Conselheiro Artagão de Mattos Leão despede-se do TCE-PR após 31 anos 
 
A sessão ordinária nº 30/2022 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
PR), realizada nesta quarta-feira (26 de outubro), foi marcada por dois eventos históricos: 
a despedida do conselheiro Artagão de Mattos Leão, que se aposenta compulsoriamente 
nesta quinta (dia 27), data em que completa 75 anos; e a estreia da conselheira-substituta 
Muryel Hey, a primeira da história da instituição. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/conselheiro-artagao-de-mattos-leao-despede-se-do-
tce-pr-apos-31-anos/10082/N 
 
Maurício Requião retoma atuação como conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná 
 
Maurício Requião de Mello e Silva retomou na manhã desta quinta-feira (27 de outubro) 
sua atuação como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cumprindo 
decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou a abertura de vaga com a 
aposentadoria, na véspera, do conselheiro Artagão de Mattos Leão. A reintegração ao 
cargo, determinada pelo presidente do TCE-PR, conselheiro Fabio Camargo, complementa 
ação que o colocou, no último dia 19, em disponibilidade. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/mauricio-requiao-retoma-atuacao-como-conselheiro-
do-tribunal-de-contas-do-parana/10084/N 
 
TCE-PI 
Estudantes de Direito fazem visita técnica ao TCE Piauí 
 
Na manhã desta quarta-feira (26), alunos da graduação em Direito da Faculdade 
UNINOVAFAPI fizeram uma visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-
PI). Na oportunidade, os estudantes, que vieram acompanhados pela professora Cinthia 
Ayres, conheceram mais sobre o funcionamento do Tribunal, além de visitarem as 
dependências da Corte de Contas. 
https://www.tce.pi.gov.br/estudantes-de-direito-fazem-visita-tecnica-ao-tce-piaui/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ determina suspensão da licitação para concessão do Maracanã 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou que o Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, suspenda imediatamente o 
processo licitatório para concessão do Maracanã.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_determina_suspensao_da_licitacao_para_
concessao_do_maracana 
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TCE-RN 
Câmara de Parnamirim apresenta plano estratégico feito em parceria com o TCE 
 
Fruto de parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN), o Planejamento 
Estratégico da Câmara de Vereadores de Parnamirim de 2020 a 2030 foi apresentado, 
nesta quinta-feira (27), em evento realizado no Plenário Dr. Mário Medeiros. Na 
oportunidade, os presentes conheceram o processo de construção da ferramenta, seus 
encaminhamentos e os próximos passos. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4282#gsc.tab=0 
TCE-SP 
Projeto ‘Conselheiros do Amanhã’ simulará sessão do TCE com estudantes 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), realizará, na segunda-feira (31/10), das 14h00 às 17h00, uma 
simulação de sessão plenária. A atividade faz parte do projeto ‘Conselheiros do Amanhã’, 
desenvolvido com o objetivo de divulgar, ao público universitário, as atividades e 
competências da Corte de Contas paulista. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-projeto-conselheiros-amanha-simulara-sessao-tce-com-
estudantes 
 
TCM-SP 
Conselheiro convida para lançamento do Portal do Observatório de Políticas Públicas do 
TCMSP 
 
Na Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) desta 
quarta-feira (26/10), o conselheiro Maurício Faria, responsável pelo Observatório de 
Políticas Públicas da Corte de Contas paulistana, convidou os demais membros do 
Colegiado e toda a sociedade civil para a “Oficina: Construindo Observatórios de Políticas 
Públicas: lançamento dos observatórios do TCE-RS e TCM-SP”. O evento será realizado 
no próximo dia 16 de novembro, das 14h às 16h, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais 
de Contas (ENTC). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51828 
 
TCE-SE 
Outubro Rosa: Tribunal de Contas reúne servidoras em manhã de conscientização 
 
Como parte das ações da campanha Outubro Rosa, dedicadas à conscientização e busca 
da detecção precoce do câncer de mama, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) 
realizou nesta terça-feira, 25, palestras dedicadas às servidoras da Casa. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2175 
 
Presidente do Tribunal de Contas recebe procurador-geral de Justiça 
 
O conselheiro Flávio Conceição, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), 
recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 25, o procurador-geral do Ministério Público do 
Estado de Sergipe (MPSE), Manoel Cabral Machado Neto, acompanhado do promotor 
Etélio de Carvalho Prado Júnior. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2176 
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TCE-TO 
TCE/TO compra aparelho para verificar a qualidade do asfalto nas fiscalizações 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), por meio da Coordenadoria de Análise de Atos, 
Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (CAENG), adquiriu uma 
extratora de rotativa, máquina que serve para extrair corpos de provas de pavimento no 
local da obra, para que depois sejam levados ao laboratório de análise. 
https://www.tceto.tc.br/tce-to-compra-aparelho-para-verificar-a-qualidade-do-asfalto-nas-
fiscalizacoes/ 
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