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TCE-BA 
TCE/BA e TJBA assinam acordo de cooperação para desenvolvimento institucional 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) firmou, na tarde desta segunda-feira 
(31.10), um acordo de cooperação técnica e acadêmica com o Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ/BA). O termo, que estabelece bases gerais para o intercâmbio de conhecimentos e 
experiências entre as instituições, foi assinado pelo presidente do TCE/BA, conselheiro 
Marcus Presídio, pelo presidente do TJ/BA, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, 
pelo diretor da ECPL, conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, e pelo Desembargador 
Mário Albiani Júnior, diretor-Geral da UNICORP. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-tjba-assinam-acordo-de-cooperacao-para-
desenvolvimento-institucional 
 
TCE-CE 
Boas práticas da Assessoria de Comunicação do TCE Ceará são compartilhadas com o 
Tribunal de Roraima 
 
As iniciativas e principais atividades da Assessoria de Comunicação (Ascom) do Tribunal 
de Contas do Ceará foram apresentadas às servidoras da Secretaria de Comunicação do 
TCE Roraima nesta segunda e terça-feira (31/10 e 1º/11). Conduzida pela coordenadora 
da Ascom desta Corte, Kelly de Castro, a equipe compartilhou a rotina de trabalho, a 
estrutura de atuação do setor, os métodos de planejamento das demandas, dentre outras 
ações. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5153-boas-praticas-da-assessoria-de-
comunicacao-do-tce-ceara-sao-compartilhadas-com-o-tribunal-de-roraima 
 
TCE-GO 
Auditora do TCE-GO integra entidade nacional de Direito Administrativo 
 
A auditora/substituta de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Heloisa Helena 
Antonácio Monteiro Godinho foi eleita para a nova diretoria do Instituto Brasileiro de Direito 
Administrativo (IBDA). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/auditora-do-tce-go-integra-entidade-nacional-de-direito-
administrativo 
 
TCE-MT 
TCE-MT lança Novembro Azul e oferece 80 exames para servidores acima dos 45 anos 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) vai disponibilizar a realização de 80 
exames de PSA para servidores acima de 45 anos. A iniciativa faz parte da campanha 
Novembro Azul, lançada pelo presidente da instituição, conselheiro José Carlos Novelli, 
durante a sessão ordinária desta terça-feira (1°). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-lanca-novembro-azul-e-oferece-80-exames-
para-servidores-acima-dos-45-anos/55217 
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TCE-PA 
 
Plano de Logística Sustentável do TCE-PA é apresentado por Comitê Gestor 
 
O Comitê Gestor do Plano de Sustentabilidade (CGPS) do Tribunal de Contas do Estado 
do Pará (TCE-PA) apresentou em reunião realizada na sexta-feira, 28 de outubro, o Plano 
de Logística Sustentável (PLS). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6834-plano-de-logistica-sustentavel-do-tce-
pa-e-apresentado-por-comite-gestor 
 
TCE-PR 
Antonina deve adequar o pagamento de abono de permanência à Constituição 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou que a Prefeitura 
de Antonina adote as medidas necessárias para adequar a Lei Municipal nº 33/1998 ao 
artigo 39, parágrafo 1º, e ao artigo 40, parágrafo 19, da Constituição Federal, limitando o 
abono de permanência pago a servidores públicos desse município do Litoral do Paraná a, 
no máximo, o valor da contribuição previdenciária suportada pelos funcionários de acordo 
com suas respectivas remunerações. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/antonina-deve-adequar-o-pagamento-de-abono-de-
permanencia-a-constituicao/10079/N 
 
TCE-RO 
Regularização fundiária das unidades de conservação de Rondônia é tema de reunião no 
TCE-RO 
 
Em conjunto com órgãos e instituições parceiras do Estado, o Tribunal de Contas de 
Rondônia (TCE-RO) realizou, nesta terça-feira (1º/11), uma reunião para tratar do trabalho 
de regularização fundiária das unidades de conservação (UCs) e da geração da base 
cartográfica do Estado de Rondônia. 
https://tcero.tc.br/2022/11/01/regularizacao-fundiaria-das-unidades-de-conservacao-de-
rondonia-e-tema-de-reuniao-no-tce-ro/ 
 
TCE-SP 
Diálogo competitivo é tema do PodContas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas principais 
plataformas digitais o 73º episódio do PodContas, podcast voltado ao aprimoramento dos 
conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e a servidores que atuam nos órgãos 
municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-dialogo-competitivo-e-tema-podcontas 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6834-plano-de-logistica-sustentavel-do-tce-pa-e-apresentado-por-comite-gestor
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6834-plano-de-logistica-sustentavel-do-tce-pa-e-apresentado-por-comite-gestor
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/antonina-deve-adequar-o-pagamento-de-abono-de-permanencia-a-constituicao/10079/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/antonina-deve-adequar-o-pagamento-de-abono-de-permanencia-a-constituicao/10079/N
https://tcero.tc.br/2022/11/01/regularizacao-fundiaria-das-unidades-de-conservacao-de-rondonia-e-tema-de-reuniao-no-tce-ro/
https://tcero.tc.br/2022/11/01/regularizacao-fundiaria-das-unidades-de-conservacao-de-rondonia-e-tema-de-reuniao-no-tce-ro/
https://www.tce.sp.gov.br/6524-dialogo-competitivo-e-tema-podcontas


 
 

   

 
TCM-SP 
Portal do TCMSP lança hotsite sobre Tribunais de Contas e Auditorias no Mundo 
 
O Portal do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) está lançando hoje o 
hotsite “Tribunais de Contas no Mundo”, um espaço que permite aos usuários navegar por 
Tribunais de Contas e Auditorias do Brasil e de várias cidades, estados e países do Mundo. 
Assim, o internauta terá oportunidade de conhecer melhor o trabalho de controle externo e 
fiscalização das contas públicas realizado por esses órgãos independentes. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/52892 
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