
 
 

   

 

  Nº 166/2022 Data: 29-11-22 

TCE-AM 
Conselheiro do TCE-AM recebe Medalha do Corpo de Bombeiros 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fabian Barbosa recebeu, 
na noite desta sexta-feira (25), a Medalha Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II, 
concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61293 
 
TCE-BA 
Conselheiro Inaldo Araújo participa do Seminário “Democracia, Desenvolvimento e 
Advocacia Pública” 
 
O diretor da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), conselheiro 
Inaldo da Paixão Santos Araújo, irá participar nesta terça-feira (29.11), às 14h, do 
Seminário “Democracia, Desenvolvimento e Advocacia Pública”, realizado no Wish Hotel 
da Bahia (Av. Sete de Setembro, 1537 – Dois de Julho, Salvador), como debatedor da 
Conferência “Governança, Segurança Jurídica e Desenvolvimento – O papel do controle 
externo”. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/conselheiro-inaldo-araujo-participa-do-seminario-
democracia-desenvolvimento-e-advocacia-publica 
 
TCE-GO 
Construção de complexo oncológico terá fiscalização do TCE-GO 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) vai acompanhar as iniciativas do governo 
estadual para a implementação do Complexo Oncológico na cidade de Goiânia. Para isso, 
a secretária de Controle Externo do órgão fiscalizador, Ana Paula de Araújo Rocha, 
designou uma comissão de trabalho multidisciplinar que terá 120 dias para conclusão dos 
trabalhos, a depender do andamento da obra. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/construcao-de-complexo-oncologico-tera-fiscalizacao-do-tce-
go 
 
TCM-GO 
Presidente Joaquim de Castro recebe homenagem dos procuradores do Estado de Goiás 
 
A solenidade promovida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com apoio da 
Associação dos Procuradores do Estado de Goiás (Apeg), em comemoração ao Dia do 
Procurador (transcorrido em 11/11), destacou a atuação independente e harmônica dos 
Poderes constituídos e órgãos autônomos em prol do povo goiano. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/11/presidente-joaquim-de-castro-recebe-homenagem-
dos-procuradores-do-estado-de-goias/ 
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TCE-MT 
TCE-MT encerra Novembro Azul com palestras voltadas à saúde dos homens 
 
Com palestras voltadas à saúde dos homens, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT) encerra a campanha Novembro Azul a partir das 10h da próxima quarta-feira (30). 
Proposto pelo conselheiro Guilherme Antonio Maluf, supervisor do Comitê Temático da 
Saúde, o encontro será realizado no auditório da Escola Superior de Contas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-encerra-novembro-azul-com-palestras-voltadas-
a-saude-dos-homens/55382 
 
TV Contas (Canal 30.2) vai ao ar na próxima terça-feira, com participação ao vivo de 
conselheiros 
 
A TV Contas entra no ar na próxima terça-feira (29). O canal 30.2, lançado pelo Tribunal 
de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), contará com 24h de programação focada na 
capacitação, na divulgação de atos institucionais e em conteúdo técnico. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tv-contas-canal-302-vai-ao-ar-na-proxima-terca-feira-
com-participacao-ao-vivo-de-conselheiros/55375 
 
TCE-MG 
TCE suspende edital na Zona da Mata para garantir isenção de taxa de inscrição 
 
“Determino a sua suspensão, na fase em que se encontra”. Assim se manifestou o 
colegiado da Segunda Câmara na sessão dessa última quinta-feira, 24 de novembro, 
referendando a decisão monocrática do conselheiro Wanderley Ávila na denúncia ao edital 
de concurso público n. 01/2022, promovido pela prefeitura de Chácara, na Zona da Mata 
mineira, para preenchimento de cargos na municipalidade. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626048 
 
TCE-PA 
Vice-Presidente do TCE-PA participa do II Encontro para o Fortalecimento da Gestão 
Municipal do Pará 
 
A Conselheira Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Rosa 
Egídia Crispino Calheiros Lopes, esteve entre as autoridades que compareceram ao II 
Encontro para o Fortalecimento da Gestão Municipal do Pará, promovido pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) na sexta-feira, 25, no Hotel Grand Mercure, em 
Belém. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6890-vice-presidente-do-tce-pa-participa-
do-ii-encontro-para-o-fortalecimento-da-gestao-municipal-do-para 
 
TCM-PA 
TCMPA promove programação do Novembro Azul 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) preparou uma programação 
especial em alusão ao Novembro Azul.  
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-promove-programacao-do-novembro-azul/ 
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Nova Lei de Licitações é tema de palestras no “II Encontro para o Fortalecimento da Gestão 
no Pará” 
 
A programação do “II Encontro para o Fortalecimento da Gestão no Pará”, realizado pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) em parceria com a editora Fórum, 
seguiu pela parte da tarde desta sexta-feira (25). Após as palestras do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e do presidente em exercício do Tribunal de Contas da 
União (TCU), ministro Bruno Dantas, os professores de direito Cristiana Fortini e Dawison 
Barcelos ministraram as últimas exposições do evento. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/nova-lei-de-licitacoes-e-tema-de-palestras-no-ii-
encontro-para-o-fortalecimento-da-gestao-no-para/ 
 
TCMPA reúne cerca de 600 pessoas para debater gestão municipal 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) realizou, na última sexta-feira (25), 
em Belém, o II Encontro para o Fortalecimento da Gestão Municipal do Pará com 
aproximadamente 600 pessoas, entre autoridades nacionais, gestores e servidores de 
todas as regiões paraenses. Foram quatros palestras que destacaram a importância do 
controle externo por meio da atuação dos Tribunais de Contas para garantia da 
democracia, efetividade da gestão pública e atualizações sobre a nova Lei de Licitações e 
Contratos. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-reune-cerca-de-600-pessoas-para-debater-
gestao-municipal/ 
 
TCE-PR 
TCE-PR orienta DER do Paraná a aprimorar atividades de Controle Interno 
 
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER-PR) deve 
apresentar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em 30 dias, plano de 
ação com medidas referentes às recomendações em relação ao seu Controle Interno que 
foram homologadas pelos conselheiros da corte. Detalhadas abaixo, elas foram apontadas 
em Relatório de Fiscalização elaborado pela Terceira Inspetoria de Controle Externo (3ª 
ICE) do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-orienta-der-do-parana-a-aprimorar-atividades-
de-controle-interno/10137/N 
 
TCE-PE 
Presidente inicia visitas para criação do comitê pela Primeira Infância 
 
O presidente Ranilson Ramos deu início aos procedimentos para criação de um Comitê 
Estadual pela Primeira Infância em Pernambuco, que deve reunir representantes do 
Governo do Estado, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ministério Público Estadual, 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), além de organizações não governamentais, 
entre outros. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6812-presidente-inicia-visitas-para-criacao-do-comite-pela-primeira-
infancia 
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TCE-PI 
Transparência do TCE-PI é destaque no Programa Nacional de Transparência Pública 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) foi a entidade piauiense mais bem 
avaliada no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), alcançando um índice 
de transparência de 98,37%, em escala que vai de 0 a 100%. Este índice de transparência 
é classificado como diamante, e o TCE-PI é uma das 362 entidades brasileiras a alcançá-
lo, de um universo de 7.953 entidades avaliadas. 
https://www.tce.pi.gov.br/transparencia-do-tce-pi-e-destaque-no-programa-nacional-de-
transparencia-publica/ 
 
TCE-RO 
Audiência pública nesta terça-feira (29/11) apresentará relatório de governança e 
financeiro do Iperon 
 
Em formato híbrido, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon vai realizar a audiência pública, feita anualmente na próxima terça-feira 
(29). O evento  tem o objetivo de prestar contas aos servidores, segurados e sociedade em 
geral, por meio do relatório de governança corporativa do ano de 2022, do relatório da 
avaliação atuarial e os resultados da política de investimentos do ano de 2022, através da 
carteira de investimento do Iperon. 
https://tcero.tc.br/2022/11/28/audiencia-publica-nesta-terca-feira-29-11-apresentara-
relatorio-de-governanca-e-financeiro-do-iperon/ 
 
TCE-SC 
Antirracismo é tema de debate no TCE/SC 
 
“Antirracismo: porque esta luta é da nossa conta!” foi o foco do debate promovido pelo 
Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) na tarde desta sexta-feira (25/11). O 
evento, realizado de forma presencial e aberto ao público externo, teve como objetivo gerar 
reflexão sobre o racismo e promover conhecimento quanto à luta antirracista. 
https://www.tcesc.tc.br/antirracismo-e-tema-de-debate-no-tcesc 
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