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TCU 

TCU lança painel eletrônico para divulgar informações de auditoria feita nos boletins de urna 

 

O Painel de Avaliação da Integridade dos Boletins de Urna (BU) nas Eleições Gerais de 2022 foi 

criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para dar transparência e publicidade ao trabalho 

inédito de verificação de amostras de BU por auditores federais de controle externo. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-lanca-painel-eletronico-para-divulgar-informacoes-

de-auditoria-feita-nos-boletins-de-urna.htm 

 

TCE-AM 

Vice-presidente do TCE-AM é homenageada em aniversário de 66 anos do Comando Militar da 

Amazônia 

 

Em comemoração aos 66 anos de fundação do Comando Militar da Amazônia (CMA), a vice-

presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Lins dos Santos, foi 

homenageada, na noite de quinta-feira (27), com o ‘Diploma de Amigo do CMA’. A honraria é 

concedida pela instituição militar para personalidades reconhecidas pelos relevantes serviços 

prestados e demonstração de amizade pelo CMA, contribuindo para o cumprimento da missão 

constitucional do Exército Brasileiro na Amazônia Ocidental. 

https://www2.tce.am.gov.br/?p=60484 

 

TCE-BA 

Conselheiro Inaldo Araújo faz visita técnica à subsede do IRB 

 

O vice-presidente de Auditoria do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Inaldo da Paixão Santos 

Araújo, realizou, na quinta-feira (27.10), visita técnica na subsede do IRB, em Fortaleza/CE. Na 

oportunidade, ele foi recebido pelo presidente do IRB, conselheiro Edilberto Pontes Lima. Os dois 

conselheiros trataram de vários assuntos relacionados ao aperfeiçoamento e aos projetos 

desenvolvidos pela Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. 

https://www.tce.ba.gov.br/noticias/conselheiro-inaldo-araujo-faz-visita-tecnica-a-subsede-do-irb 

 

TCM-BA 

Auditor do TCM participa de encontro sobre obras públicas 

 

O auditor de infraestrutura do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Bartolomeu Lordelo 

Júnior, participou, entre os dias 24 a 26 de outubro, do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de 

Obras Públicas – ENAOP 2022. O evento foi promovido pelo IBRAOP – Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas, em parceria com o TC-DF – Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

https://www.tcm.ba.gov.br/auditor-do-tcm-participa-de-encontro-sobre-obras-publicas/ 
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TCE-CE 

Escola de Contas do TCE Ceará conquista 1º lugar em Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial 

 

A Escola de Contas Instituto Plácido Castelo (IPC), do Tribunal de Contas do Ceará, foi agraciada 

com o Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial – Edição 2022. O primeiro lugar foi conquistado 

pelo Gerente de Pesquisa e Inovação do IPC e coordenador do Laboratório de Inovação em 

Controle da Corte cearense, Paulo Alcântara, na categoria “Executivo de Inovação”, subcategoria 

“Ministério Público e Órgãos de Controle”. O resultado foi divulgado na terça-feira (25/10), 

durante cerimônia realizada em Brasília, com transmissão pelo canal Judiciário Exponencial no 

YouTube. 

https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5146-escola-de-contas-do-tce-ceara-conquista-1-

lugar-em-premio-de-inovacao-judiciario-exponencial 

 

Feira do Conhecimento terá estande unificado TCE Ceará, IPC e IRB 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e 

Gestão da Informação do Instituto Plácido Castelo (IPC), e o Instituto Rui Barbosa (IRB), 

participam da 6ª edição da Feira do Conhecimento – FdC 2022. O evento acontece de forma 

gratuita, entre os dias 3 e 5 de novembro (quinta a sábado), das 14h às 21 horas, no Centro de 

Eventos do Ceará (Pavilhão Oeste). 

https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5147-feira-do-conhecimento-tera-estande-

unificado-tce-ceara-ipc-e-irb 

 

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 

 

TCDF 

Maquinário comprado em 2019 para implantação de lavanderias em estabelecimentos penais 

permanece sem uso e TCDF cobra providências 

 

O Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou que a Secretaria de Administração 

Penitenciária do DF (SEAPE/DF) adote medidas efetivas a fim de dar destinação adequada a 

equipamentos adquiridos em 2019 para instalação de lavanderias no Sistema Penitenciário do DF. 

A decisão ocorreu em sessão plenária realizada na última quarta-feira, 26 de outubro. 

https://www2.tc.df.gov.br/maquinario-comprado-em-2019-para-implantacao-de-lavanderias-em-

estabelecimentos-penais-permanece-sem-uso-e-tcdf-cobra-providencias/ 
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TCE-GO 

TCE-GO define órgãos que devem apresentar Prestação de Contas Anual em 2022 

 

O Tribunal de Contas do Estado definiu os órgãos e entidades jurisdicionados que deverão 

apresentar suas Prestações de Contas Anuais, relativas ao exercício de 2022, de forma consolidada. 

A Resolução Normativa n° 2/2022, de relatoria do conselheiro Celmar Rech, aprovada na semana 

passada e publicada no Diário Eletrônico de Contas de ontem (27/out), lista 22 jurisdicionados que 

deverão enviar ao TCE a documentação consolidada com suas respectivas unidades. 

https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-define-orgaos-que-devem-apresentar-prestacao-de-contas-

anual-em-2022 

 

TCE-MT 

Auditoria externa para manutenção de certificados ISO 9001 e 50001 é concluída nesta quinta-feira 

 

Após quatro dias de avaliação, foi concluída nesta sexta-feira (27) a auditoria externa referente à 

manutenção dos certificados NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 50001 do Tribunal de Contas 

de Mato Grosso (TCE-MT). O processo, realizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), considera o cumprimento de exigências sobre oito produtos. 

https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-externa-para-manutencao-de-certificados-iso-9001-e-

50001-e-concluida-nesta-quinta-feira/55185 

 

Comitê Ambiental do TCE-MT participa de plantio de árvores em Várzea Grande 

 

O Comitê Ambiental do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) participou de ação de 

plantio de 150 mudas de árvores frutíferas e nativas na tarde desta quarta-feira (27), em Várzea 

Grande. Além da Corte de Contas, o Projeto Várzea Grande Mais Verde contou com a participação 

de moradores, alunos da rede pública, empresários e representantes de diversas instituições. 

https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comite-ambiental-do-tce-mt-participa-de-plantio-de-arvores-

em-varzea-grande/55184 

 

TCE-MG 

Tribunal de Contas analisa opções de substituição de servidor readaptado 

 

Em resposta a uma consulta, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais explicou como o 

gestor municipal poderá proceder para ocupar a vaga pertencente a um servidor que foi readaptado 
para outro cargo. O Tribunal entende que, em regra, deve ser feita a convocação de candidato 

previamente aprovado em concurso público, mas "é admitida a contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na hipótese de vacância de 

cargo decorrente de readaptação de servidor público". 

https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625975 

 

TCE-PA 

Presidente do TCE-PA visita unidade regional do Censipam e conhece o sistema operacional 

 

A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Lourdes Lima, 

visitou nesta quarta-feira (26), o Centro Regional do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 

Proteção da Amazônia (Censipam) em Belém (PA).  

https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6827-presidente-do-tce-pa-visita-unidade-regional-

do-censipam-e-conhece-o-sistema-operacional 
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Alunos do curso de Direito da Uninassau visitam a Corte de Contas paraense 

 

Alunos do Curso de Direito, do 7° ao 10° período, da Faculdade Maurício de Nassau visitaram o 

Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) nesta quinta-feira, dia 27. 

https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6825-alunos-do-curso-de-direito-da-uninassau-

visitam-a-corte-de-contas-paraense 

 

TCM-PA 

Projeto do TCMPA capacita mais de 5 mil pessoas em 2022 

 

O projeto CAPACITação, da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldir Rocha” do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), chegou ao fim em 2022. A terceira edição 

do ano aconteceu em Paragominas, reunindo mais de 350 gestores e servidores de 35 municípios 

paraenses. 

https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/projeto-do-tcmpa-capacita-mais-de-5-mil-pessoas-em-2022/ 

 

TCE-PI 

Controladoria Interna apresenta atribuições, ações e desempenho 

 

Instituída pela resolução nº 05 de 21 de março de 2011, a Unidade de Controladoria Interna (UCI) é 

a pauta da matéria desta sexta-feira (28), da série “Conheça o TCE”. Visando à boa administração 

interna, a UCI assegura a observância dos princípios constitucionais em defesa do erário, bem 

como a legalidade, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade na aplicação dos 

recursos públicos. 

https://www.tce.pi.gov.br/controladoria-interna-apresenta-atribuicoes-acoes-e-desempenho/ 

 

TCE-RO 

TCE e IFRO discutem parceria visando disponibilizar solução de tecnologia para regulação da fila 

de espera em creches em Rondônia 

 

A celebração de acordo de cooperação nos próximos meses entre o Instituto Federal de Rondônia 

(IFRO) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) foi tema de reunião que ocorreu nessa 

quarta-feira (26/10), na sede da Corte de Contas. 

https://tcero.tc.br/2022/10/27/tce-e-ifro-discutem-parceria-para-disponibilizar-solucao-de-

tecnologia-para-regulacao-da-fila-de-espera-em-creches-em-rondonia/ 
 

TCM-SP 

TCMSP assina Acordo de Cooperação Técnica com CREA-SP e realiza seminário sobre a 

importância do Livro de Ordem 

 

Um novo período foi iniciado na Engenharia desde que o Livro de Ordem passou a ser exigido em 

todo o território nacional. Dada sua relevância, o gabinete do conselheiro Domingos Dissei, do 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) organizou, na quinta-feira (27/10), um 

seminário sobre a "Importância do Livro de Ordem na ótica do controle externo", realizado no 

auditório da Escola de Gestão e Contas (EGC) do Tribunal. 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/52868 
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Presidente do TCMSP debate resíduos sólidos na Escola do Parlamento em SP 

 

Nesta terça-feira (25), a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo recebeu o 

presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, João Antonio da Silva Filho, para o 

quarto e último debate sobre “Concessão da Gestão de Resíduos Sólidos em São Paulo”, consiste 

em abordar elementos inovadores na gestão de resíduos sólidos que possam contribuir com o 

processo de contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos no 

município de São Paulo. 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/52859 
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