
 
 

   

 

  Nº 150/2022 Data: 02-11-22 

TCE-AM 
Estudantes da Ufam fazem visita técnica ao TCE-AM 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) recebeu, nesta segunda-feira 
(31), a visita de acadêmicos do curso de Relações Públicas da Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam). O encontro foi marcado por levar conhecimento sobre as atividades e 
ações da Corte de Contas amazonense, além de explanar acerca da atuação do TCE-AM 
e da Diretoria de Comunicação do Tribunal (Dicom/TCE-AM). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60520 
 
TCM-BA 
DÉCIMA EDIÇÃO DO BOLETIM CONTÁBIL DA DAM É PUBLICADA 
 
A Diretoria de Assistência aos Municípios (DAM), do TCM, publicou uma nova edição de 
seu “Boletim Contábil”, referente ao mês de outubro. Na publicação, novidades sobre ações 
para o exercício do controle externo, economia e gestão pública, além de esclarecer 
dúvidas dos leitores jurisdicionados. 
https://www.tcm.ba.gov.br/decima-edicao-do-boletim-contabil-da-dam-e-publicada/ 
 
TCE-CE 
Artigos inéditos para a Revista Controle podem ser enviados online até 28 de novembro 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará recebe, até o dia 28 de novembro (segunda-
feira), trabalhos científicos para compor a nova edição da Revista Controle – Doutrina e 
Artigos. Os interessados devem enviar os artigos inéditos por meio da plataforma digital. 
Profissionais, acadêmicos e servidores de órgãos públicos, atuantes nas áreas de Direito, 
Administração, Ciências Contábeis e Economia de todo o território nacional e internacional, 
podem submeter trabalhos. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5152-artigos-ineditos-para-a-revista-
controle-podem-ser-enviados-online-ate-28-de-novembro 
 
TCE-MT 
Conselheiros Novelli e Sérgio Ricardo anunciam criação da TV Contas; canal terá 24h de 
programação 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), José Carlos Novelli e o 
conselheiro Sérgio Ricardo anunciaram, na sessão ordinária desta terça-feira (1°), a 
criação da TV Contas, emissora voltada exclusivamente à transmissão de assuntos 
pertinentes à Corte de Contas mato-grossense. O canal 30.2 contará com 24h de 
programação focada na capacitação e na divulgação de atos institucionais e conteúdo 
técnico. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiros-novelli-e-sergio-ricardo-anunciam-criacao-
da-tv-contas-canal-tera-24h-de-programacao/55213 
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TCE-PA 
Membros do TCE-PA prestigiam lançamento do livro ‘Direito eleitoral – “O pensamento das 
Cortes” 
 
O lançamento do livro do “Direito eleitoral – “O pensamento das Cortes”, trabalho 
coordenado pelo vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE do Pará), o 
desembargador corregedor, Leonam Gondim da Cruz Júnior, e das advogadas Rosimeire 
Oliveira Nascimento, Eula Gorayeb Santos Fonseca e Fernanda Moreira Souza, contou 
com a presença da Presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes Lima; da Vice-Presidente, 
Conselheira Rosa Egídia; do procurador Elias Chamma, além do Conselheiro aposentado 
Nelson Chaves. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6833-membros-do-tce-pa-prestigiam-
lancamento-do-livro-direito-eleitoral-o-pensamento-das-cortes 
 
TCE-PA melhora resultados em avaliação do Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) avançou na avaliação dos critérios do 
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil (MMD-TC), 
metodologia desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon) com vistas ao melhor desempenho dos órgãos de fiscalização. A 
apresentação dos resultados do TCE-PA no Ciclo 2022 do MMD-TC ocorreu na última 
segunda-feira, 31 de outubro, no Auditório Ministro Elmiro Nogueira. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6836-tce-pa-melhora-resultados-em-
avaliacao-do-marco-de-medicao-de-desempenho-dos-tribunais-de-contas-do-brasil 
 
TCE-PE 
TCE e MPC firmam entendimento sobre recursos do Fundef 
 
O Pleno do TCE-PE firmou entendimento, em sessão realizada na última quarta-feira (26), 
sobre alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 114/2021, que estabeleceu o 
novo regime de pagamento de valores aferidos com ações judiciais relativas ao antigo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6787-tce-e-mpc-pe-firmam-entendimento-sobre-recursos-dos-
precatorios-do-fundef 
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TCE-SC 
TCE/SC publica índices que servirão para cálculo de repasse do ICMS Educação para os 
municípios catarinenses 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) publicou, em seu Diário Oficial 
Eletrônico (DOE-TC) desta segunda-feira (31/10), o índice provisório de repasse do ICMS 
Educação aos 295 municípios catarinenses, de acordo com a lei 18.489/2022, que 
regulamentou o modelo no Estado. Esse índice, que é o primeiro elaborado formalmente 
pelo TCE/SC, será aplicado no repasse da cota-parte municipal do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços de 2023 - os dados do Painel ICMS já estão 
atualizados com resultados obtidos pelas escolas e municípios, com base no Censo 
Escolar 2021 e no desempenho no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) de 2021. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-publica-indices-que-servirao-para-calculo-de-repasse-do-
icms-educacao-para-os-municipios 
 
TCESP 
TCE prorroga prazo para inscrições em concurso de monografias sobre orçamento público 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) prorrogou para até 16 de novembro 
o prazo de inscrições para o I Concurso de Monografias ‘Prêmio Jorge Tibiriçá Piratininga 
de Orçamento Público 2022’. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-prorroga-prazo-para-inscricoes-concurso-
monografias-sobre-orcamento-publico 
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