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TCE-AL 
Edição extra do Jornal Atricon traz case de sucesso da educação de Coruripe 
 
A edição do Jornal Atricon - informativo dos Tribunais de Contas do Brasil – foi ao ar nesta 
segunda-feira, 07, em uma edição extra, que traz a educação pública do município de 
Coruripe como um case de sucesso. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkxMQ==&titulo=_Edi%C3%A7%C3%A3o_extra_do_Jornal_Atricon_traz
_case_de_sucesso_da_educa%C3%A7%C3%A3o_de_Coruripe&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
TCE-AM dá início a Painel Internacional sobre democracia e desenvolvimento virtual e 
digital 
 
Com tema voltado para desenvolvimento virtual e digital, o Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM) deu início, na manhã desta segunda-feira (7), à  2ª edição do Painel 
Internacional: “Democracia e Desenvolvimento nas Dimensões Digital e Virtual”. O primeiro 
dia de evento, que acontece até esta terça-feira (8), teve palestras especiais dos 
professores-doutores Andrea Pisaneschi e Enrique Jesus Péres, de universidades da Itália 
e Espanha, respectivamente. 
https://www2.tce.am.gov.br/?page_id=39444 
 
TCM-BA 
REDESENHO DO CONTROLE EXTERNO DO TCM É ANALISADO EM EVENTO 
 
Auditores estaduais de Controle Externo e de infraestrutura do Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia se reuniram nesta segunda-feira (07/11) para discutir e apresentar 
propostas com o objetivo de redefinir a organização e as prioridades da superintendência 
e das diretorias de controle externo. Este redesenho visa modernizar a estrutura, de modo 
a tornar mais efetiva sua atuação na fiscalização e orientação das administrações 
municipais em benefício dos cidadãos. 
https://www.tcm.ba.gov.br/redesenho-do-controle-externo-do-tcm-e-analisado-em-evento/ 
 
TCE-CE 
Dados fiscais do Ceará são abordados em quiz interativo na 6ª Feira do Conhecimento 
 
A estudante do 3º ano do ensino médio, Mikaelly Rodrigues, ficou em primeiro lugar no 
quiz interativo realizado no estande unificado do TCE Ceará, Instituto Plácido Castelo (IPC) 
e Instituto Rui Barbosa (IRB), na 6ª edição da Feira do Conhecimento. A aluna faz parte da 
turma da Escola de Ensino Médio Francisca Moreira de Sousa, de Beberibe, que participou 
da atividade vinculada ao projeto Monitor Fiscal, que acompanha as principais variáveis 
macrofiscais do Estado do Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5158-dados-fiscais-do-ceara-sao-
abordados-em-quiz-interativo-na-6-feira-do-conhecimento 
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Fórum Nacional discute perspectivas de crescimento da economia brasileira a partir de 
2023 
 
“Perspectivas de crescimento da economia brasileira de 2023 em diante”. Este será o tema 
da 3ª Sessão do XXXIV Fórum Nacional, a ser realizada nesta terça-feira (8/11), das 11h 
às 12h30, pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5159-forum-nacional-discute-
perspectivas-de-crescimento-da-economia-brasileira-a-partir-de-2023 
 
TCE-GO 
Presidente do TCE-GO profere palestra sobre primeira infância em seminário em 
Pernambuco 
 
A importância da primeira infância e sua priorização pelos Tribunais de Contas brasileiros 
foi o tema de palestra proferida hoje (04/nov), pelo presidente do TCE-GO, conselheiro 
Edson Ferrari, aos participantes do seminário promovido pelo TCE de Pernambuco. O 
evento, denominado “Primeira infância – O Desenvolvimento Infantil como Prioridade 
Absoluta”, ocorre de forma híbrida no auditório do Sebrae em Recife, ontem e hoje, 
destinado ao treinamento e sensibilização de membros e servidores daquele Tribunal, 
especialmente os da Diretoria de Controle Externo e da área de Julgamento. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-profere-palestra-sobre-primeira-
infancia-em-seminario-em-pernambuco 
 
Direção do TCE-GO realizou reunião para avaliar resultados do biênio 2021/2022 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), conselheiro Edson 
Ferrari, e gestores das unidades diretamente ligadas à Presidência participaram na manhã 
da quinta-feira (03/out) da 9ª Reunião de Avaliação da Estratégia, na sala de Conferência 
Anísio de Souza. Durante o encontro, os responsáveis pelas áreas descreveram a situação 
das atividades planejadas para seus setores no biênio 2021/2022. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/direcao-do-tce-go-realizou-reuniao-para-avaliar-resultados-
do-bienio-2021-2022 
 
Gaepe-GO prepara frentes de trabalho para 2023 
 
O Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Goiás (Gaepe-
GO) realizou mais uma reunião nesta quinta-feira (03/nov). Entre as pautas debatidas 
estavam a  discussão sobre alternativas para auxiliar no monitoramento do Plano Estadual 
de Educação com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do 
Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação - PEE 2015/2025.  Essa pauta 
ainda será debatida na próxima reunião do GAEPE dia 08/12/22 onde haverá apresentação 
dos resultados do Trabalho de Acompanhamento do Plano Estadual de Educação 
realizada pelo TCEGO. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/gaepe-go-prepara-frentes-de-trabalho-para-2023 
 
 
 
 
 

https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5159-forum-nacional-discute-perspectivas-de-crescimento-da-economia-brasileira-a-partir-de-2023
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5159-forum-nacional-discute-perspectivas-de-crescimento-da-economia-brasileira-a-partir-de-2023
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-profere-palestra-sobre-primeira-infancia-em-seminario-em-pernambuco
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-profere-palestra-sobre-primeira-infancia-em-seminario-em-pernambuco
https://portal.tce.go.gov.br/-/direcao-do-tce-go-realizou-reuniao-para-avaliar-resultados-do-bienio-2021-2022
https://portal.tce.go.gov.br/-/direcao-do-tce-go-realizou-reuniao-para-avaliar-resultados-do-bienio-2021-2022
https://portal.tce.go.gov.br/-/gaepe-go-prepara-frentes-de-trabalho-para-2023


 
 

   

 
Grupo de trabalho vai organizar nova estrutura do TCE-GO 
 
Um grupo de trabalho vai propor ações necessárias para efetivação das alterações físicas, 
de alocação de pessoal e de sistemas, decorrentes da nova estrutura organizacional do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), aprovada pela Resolução Administrativa nº 
19/2022. A Portaria n° 671/2022, da Presidência do TCE-GO, publicada no Diário 
Eletrônico de Contas na edição de ontem (3/nov), estabelece prazo de 30 dias para a 
conclusão dos trabalhos. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/grupo-de-trabalho-vai-organizar-nova-estrutura-do-tce-go 
 
TCE-MT 
Por aumento na cobertura vacinal, Comitê de Saúde do TCE-MT inicia diagnóstico da 
imunização no estado 
 
Em busca de soluções para o aumento de cobertura vacinal no estado, representantes do 
Comitê Temático de Saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) se reuniram 
com o secretário-adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de 
Saúde (Ses-MT), Juliano Silva Melo, nesta quinta-feira (3). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/por-aumento-na-cobertura-vacinal-comite-de-saude-do-
tce-mt-inicia-diagnostico-da-imunizacao-no-estado/55258 
 
TCE-PA 
Processo de aplicação da LGPD avança no TCE-PA 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) apresentou aos seus servidores as 
ações implementadas em cumprimento à Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) na sexta-feira, 4. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6853-processo-de-aplicacao-da-lgpd-
avanca-no-tce-pa 
 
TCM-PA 
Gestora das contas de 2020 da Prefeitura de Faro deve devolver R$ 10,4 milhões 
 
A omissão no dever constitucional de prestar contas levou o Tribunal de Contas dos 
Municípios dp Pará (TCMPA) a emitir parecer prévio responsabilizando a ordenadora de 
despesas da Prefeitura de Faro, Jardiane Viana Pinto, pela devolução, ao Município, do 
valor total de R$ 10.499.994,36, referente a despesas pendentes. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/gestora-das-contas-de-2020-da-prefeitura-de-faro-
deve-devolver-r-104-milhoes/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB orienta gestores sobre fiscalizações nos portais da transparência utilizando a 
Robô Turmalina 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) realiza, nesta segunda-feira (07), 
reunião técnica para orientar gestores sobre fiscalizações nos Portais da Transparência. A 
medida para implementação dispõe na Resolução Normativa (RN-TC nº 04/2022), 
assinada pelo presidente do TCE-PB, conselheiro Fernando Catão. 
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https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-orienta-gestores-sobre-os-criterios-das-fiscalizacoes-
nos-portais-da-transparencia-utilizando-a-robo-turmalina 
TCE-PR 
Com auxílio de consulta pública, TCE-PR define prioridades da fiscalização em 2023 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) definiu suas prioridades 
fiscalizatórias para o próximo ano com base, entre outros critérios, em uma consulta pública 
aberta, disponibilizada no site e nas mídias sociais da Corte. Como resultado dessa 
metodologia, que permitiu um maior engajamento da sociedade civil no direcionamento do 
controle externo sobre a administração pública paranaense, o Plano Anual de Fiscalização 
(PAF) de 2023 do órgão, já aprovado por seu Tribunal Pleno, está, desde sua origem, 
alinhado à visão estratégica da Casa fixada em seu Plano Estratégico 2022-2027, no 
sentido de consolidar-se como um Tribunal próximo da sociedade, com mais resultados 
que a beneficiem. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/com-auxilio-de-consulta-publica-tce-pr-define-
prioridades-da-fiscalizacao-em-2023/10091/N 
 
Foz deve corrigir irregularidades relativas à saúde, transparência e gestão de pessoal 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu quatro 
determinações e uma recomendação à Prefeitura de Foz do Iguaçu, ao julgar parcialmente 
procedente Representação formulada pelo Ministério Público de Contas (MPC-PR) a 
respeito de irregularidades verificadas no município. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/foz-deve-corrigir-irregularidades-relativas-a-saude-
transparencia-e-gestao-de-pessoal/10090/N 
 
TCE-PE 
Seminário discute ações de controle voltadas para a primeira infância 
 
Com o objetivo de aprofundar o debate a respeito das políticas públicas destinadas a 
crianças de 0 a 6 anos, o Tribunal de Contas de Pernambuco promoveu, nos últimos dias 
3 e 4, o “Seminário Primeira Infância - o desenvolvimento infantil como prioridade absoluta”. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6794-seminario-discute-acoes-de-controle-voltadas-para-a-primeira-
infancia 
 
TCE-PI 
TCE divulga dados preliminares sobre catadores de materiais reutilizáveis 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Secretaria de Controle 
Externo (SECEX), divulgou dados preliminares sobre a situação dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis no estado. Um questionário foi aplicado por meio do sistema 
Capture durante os meses de setembro e outubro. Os 224 municípios responderam, 
gerando dados concretos a respeito. Foram identificados mais de 1.000 catadores em 
atividade, em 100 cidades. Os outros 124 municípios informaram que não possuem 
catadores. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-divulga-dados-preliminares-sobre-catadores-de-materiais-
reutilizaveis/ 
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TCE-RS 
Auditoria Externa da ISO 9001 começou hoje no TCE-RS 
 
De 7 a 11 de novembro o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizará sua Auditoria 
Externa Anual do Sistema de Gestão da Qualidade na Norma ISO 9001, com o objetivo de 
observar e avaliar ações da instituição. Nesta segunda-feira (7), o Auditório Francisco 
Juruena sediou a abertura oficial das atividades. 
https://tcers.tc.br/noticia/auditoria-externa-da-iso-9001-comecou-hoje-no-tce-rs-2/ 
 
Alunos da Brigada Militar receberão capacitação do TCE-RS 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) promove, na próxima quarta-feira (09), o curso 
“Tribunal de Contas e o Controle Externo na Administração Pública” destinado a alunos-
oficiais da Escola Superior da Brigada Militar. A capacitação tem por objetivo transmitir 
informações relativas ao TCE. 
https://tcers.tc.br/noticia/alunos-da-brigada-militar-receberao-capacitacao-do-tce-rs/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC constitui comissão para acompanhar a transição do Executivo estadual 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, os conselheiros Luiz Eduardo Cherem e Luiz Roberto Herbst, e o 
diretor-geral de Controle Externo, auditor fiscal de controle externo Marcelo Brognoli da 
Costa, são os integrantes da comissão constituída, no âmbito do TCE/SC, para 
acompanhar o processo de transição governamental do Poder Executivo estadual. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-constitui-comissao-para-acompanhar-transicao-do-
executivo-estadual 
 
TCE-SP 
Tribunal de Contas institui comissão para acompanhar transição de Governo de SP 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio de ato assinado pelo 
Conselheiro-Presidente, Dimas Ramalho, formou Comissão de Acompanhamento da 
Transição de Governo Estadual. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-institui-comissao-para-acompanhar-
transicao-governo-sp 
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