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TCU 

TCU finaliza análise de boletins de urna do 1º turno das eleições 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) finalizou, neste domingo (30/10), a análise da amostra de 

4.161 Boletins de Urna (BU) do primeiro turno das eleições. Cerca de 5,8 milhões de informações 

foram comparadas e nenhuma divergência foi encontrada. A amostra foi selecionada 

aleatoriamente no dia 4 de outubro e entregue fisicamente ao TCU pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Auditores também trabalham hoje na análise das informações do segundo turno das 

eleições. 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-finaliza-analise-de-boletins-de-urna-do-1-turno-das-

eleicoes.htm 

 

TCE-AM 

Painel Internacional do TCE-AM sobre desenvolvimento virtual e digital entra na última semana de 

inscrições 

 

As inscrições para participação na  2ª edição do Painel Internacional: “Democracia e 

Desenvolvimento nas Dimensões Digital e Virtual”, que será realizado pelo Tribunal de Contas do 

Amazonas (TCE-AM), chegaram na reta final. 

https://www2.tce.am.gov.br/?p=60517 

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

 

TCM-BA 

RESOLUÇÃO REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LGPD NO TCM 

 

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia publicou na última quarta-feira (26/10), no seu 

Diário Oficial, a Resolução TCM nº 1448/2021, com o objetivo de regulamentar a aplicação da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, no âmbito da Corte de Contas. 

https://www.tcm.ba.gov.br/resolucao-regulamenta-a-aplicacao-da-lgpd-no-tcm/ 

 

TCE-CE 

TCE Ceará publica nota recomendatória aos jurisdicionados sobre a Lei do Governo Digital 

 

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, assinou 

Ofício Circular nº 23/2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico da Corte (DOE-TCE/CE), sobre 

a adoção de iniciativas referentes à Lei do Governo Digital. 

https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5150-tce-ceara-publica-nota-recomendatoria-aos-

jurisdicionados-sobre-a-lei-do-governo-digital 

Exposição "Fortaleza Antiga" será aberta dia 4/11, no hall do Instituto Plácido Castelo 

 

São 15 imagens dos séculos XIX e XX, que retratam as transformações vividas pela cidade e seus 

habitantes ao longo do tempo. A exposição “Fortaleza Antiga”, do Museu da Fotografia de 

Fortaleza, chega ao Tribunal de Contas do Ceará. A abertura acontecerá nesta sexta-feira (4/11), às 

9 horas, no hall do Instituto Plácido Castelo (IPC). Essa é a primeira exposição itinerante realizada 

pelo Projeto Educação pela Arte, iniciativa da Escola de Contas do TCE Ceará, em parceria com o 

Museu da Fotografia. 
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https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5149-exposicao-fortaleza-antiga-sera-aberta-dia-4-

11-no-hall-do-instituto-placido-castelo 

 

Sessão de Posse da Procuradora-Geral de Contas do TCE Ceará, Leilyanne Feitosa, será dia 9/11 

 

A Procuradora do Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 

Leilyanne Brandão Feitosa, será empossada no cargo de Procuradora-Geral do órgão ministerial 

que atua junto a esta Corte. A Sessão de Posse, extraordinária do Pleno, acontecerá no dia 9 de 

novembro (quarta-feira), às 15 horas, no Plenário da Corte (Rua Sena Madureira, nº 1047 – 

Centro). 

https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5148-sessao-de-posse-da-procuradora-geral-de-

contas-do-tce-ceara-leilyanne-feitosa-sera-dia-9-11 

 

TCE-MT 

TCE-MT regulamenta recebimento, tramitação e apuração de denúncia e comunicação de 

irregularidade 

 

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou a Resolução Normativa n° 20/2022, que 

dispõe sobre o recebimento, tramitação e apuração de denúncia e comunicação de irregularidade no 

âmbito da Corte de Contas. 

https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-regulamenta-recebimento-tramitacao-e-apuracao-de-

denuncia-e-comunicacao-de-irregularidade/55196 

 

TCE-PA 

Tribunal de Contas aprova nova Resolução para prestação de contas de convênios 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) aprovou na sessão plenária de quinta-feira, 27, 

nova Resolução que disciplina a prestação de contas de convênios firmados com a concessão de 

recursos públicos estaduais para ações que buscam atender demandas sociais em diversos 

municípios, sejam elas na área da saúde, educação, infraestrutura, cultura e lazer. 

https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6832-tce-pa-aprova-nova-resolucao-para-prestacao-

de-contas-de-convenios 

 

TCE-PR 

Jacarezinho deve comprovar que escola construída no bairro Aeroporto está operante 
 

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou que a 

Prefeitura de Jacarezinho comprove, dentro de 180 dias, a entrada em funcionamento de uma 

escola pública construída no bairro Aeroporto, bem como demonstre, em 90 dias, não estar 

mantendo a terceirização indevida de técnicos em segurança do trabalho. Os prazos passarão a 

contar a partir do trânsito em julgado da decisão, da qual cabe recurso. 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/jacarezinho-deve-comprovar-que-escola-construida-no-bairro-

aeroporto-esta-operante/10076/N 

 

Com nova posse, TCE-PR completa seu quadro de conselheiros-substitutos 

 

José Mauricio de Andrade Neto foi empossado nesta sexta-feira (28 de outubro) na sétima vaga de 

conselheiro-substituto do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Com a posse, 

presidida pelo conselheiro Fernando Guimarães, atual corregedor-geral, fica completo o quadro de 
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conselheiros-substitutos da Casa, fruto de concurso público. Nas últimas semanas foram 

empossados Livio Sotero Costa e Muryel Hey, a primeira mulher a assumir tal posto nos 75 anos 

do Tribunal. 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/com-nova-posse-tce-pr-completa-seu-quadro-de-conselheiros-

substitutos/10088/N 

 

TCE-PE 

TCE julga irregular licitação da prefeitura de Jaboatão 

 

Sob a relatoria da conselheira Teresa Duere, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas julgou 

irregular o objeto de uma Auditoria Especial (processo TC nº 19100583-6) realizada no município 

de Jaboatão dos Guararapes, que acompanhou os serviços de manutenção nos prédios públicos da 

cidade, incluindo as fases de contratação e execução dos serviços. 

https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-2022/outubro/6780-tce-

julga-irregular-licitacao-da-prefeitura-de-jaboatao 

 

TCE-RO 

Boas práticas adotadas pelo TCE-RO em relação à sua gestão de pessoas são apresentadas a 

representantes do MP-MA 

 

Boas práticas relativamente à política de gestão de pessoas adotadas pelo Tribunal de Contas de 

Rondônia (TCE-RO) foram apresentadas a representantes do Ministério Público do Maranhão 

(TCE-MA), em visita técnica realizada na última quarta-feira (26/10), na sede da instituição, em 

Porto Velho. 

https://tcero.tc.br/2022/10/31/boas-praticas-adotadas-pelo-tce-ro-em-relacao-a-sua-gestao-de-

pessoas-sao-apresentadas-a-representantes-do-mp-ma/ 

 

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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