
 
 

   

 

  Nº 156/2022 Data: 11-11-22 

TCU 
Líderes da Intosai são homenageados com o Grande-Colar do Mérito do TCU 
 
Nesta quarta-feira (9/11), a secretária-geral da Intosai e presidente da instituição superior 
de controle (ISC) da Áustria, Margit Kraker, e o auditor-geral dos Emirados Árabes Unidos 
e líder do Grupo Especialista Global da Intosai, Harib Saeed Al Amimi, foram 
homenageados com o Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União (TCU).  A 
condecoração — a mais alta comenda da Corte de Contas brasileira — é outorgada a 
personalidades nacionais ou estrangeiras por seus méritos ou contribuição ao controle 
externo. A cerimônia de entrega aconteceu no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, 
durante o coquetel para os chefes das delegações que participam da XXIV Assembleia 
Geral das Instituições Superiores de Controle (Incosai). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/lideres-da-intosai-sao-homenageados-com-o-
grande-colar-do-merito-do-tcu.htm 
 
TCU reúne 147 países no Rio de Janeiro e assume a presidência da Intosai 
 
Nesta quarta-feira (9/11) pela manhã, no Rio de Janeiro, começou oficialmente a XXIV 
Assembleia Geral das Instituições Superiores de Controle (Incosai). A reunião reúne 
instituições superiores de controle de todo o mundo para deliberar sobre questões 
estratégicas e debater temas relevantes para a sociedade sob o ponto de vista do controle 
externo. Nesta edição, estão presentes 147 países e 30 instituições parceiras. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-reune-147-paises-no-rio-de-janeiro-e-
assume-a-presidencia-da-intosai.htm 
 
Especialistas abordam dificuldade dos países em desenvolvimento na área de 
infraestrutura e debatem soluções 
 
Fundamental para o desenvolvimento econômico e social das nações, a infraestrutura 
engloba diversos setores. Mais recentemente, tem sido apontada como fundamental para 
a sustentabilidade ambiental e inclusão social. É também tema central para o 
desenvolvimento mundial e fomento do ambiente de negócios. No entanto, estudo do 
Fórum Econômico Mundial, o Global Competitiveness Report, demonstra a dificuldade de 
países em desenvolvimento de manterem altos investimentos públicos na área. O relatório, 
que avalia e ranqueia a competitividade de 141 economias do mundo, posicionou o Brasil 
em 68º em termos de qualidade e disponibilidade de infraestrutura. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/especialistas-abordam-dificuldade-dos-paises-
em-desenvolvimento-na-area-de-infraestrutura-e-debatem-solucoes.htm 
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TCE-AL 
Presidente Otávio Lessa participa do Fórum Internacional de Auditoria Governamental 
 
Nesses três últimos dias, de 08 a l0 de novembro, o presidente do Tribunal de Contas de 
Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, está participando do Fórum Internacional de Auditoria 
Governamental, de organização do Tribunal de Contas da União e com realização no 
Museu do Amanhã, da cidade do Rio de Janeiro. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkxNQ==&titulo=Presidente_Ot%C3%A1vio_Lessa_participa_do_F%C3
%B3rum_Internacional_de_Auditoria_Governamental&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
TCE-AM e Prefeitura de Manaus firmam TAG que garante emprego a quase 3 mil 
funcionários de Manaus 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e a Prefeitura de Manaus firmaram, na 
manhã desta quinta-feira (10) ,um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) que garante a 
permanência de quase três mil servidores do executivo municipal que atuam em Regime 
de Direito Administrativo (RDA) e celetistas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60788 
 
Conselheiros do TCE-AM palestram na Espanha e no Egito 
 
Reconhecidos pelas atuações nas áreas pedagógicas e ambientais, os conselheiros do 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) Mario de Mello e Júlio Pinheiro palestrarão em 
eventos na Espanha, e no Egito na próxima semana. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60784 
 
Conselheiro do TCE-AM recebe medalha de Ouro da Cidade de Manaus 
 
O conselheiro Mario de Mello, coordenador da Escola de Contas Públicas do Tribunal de 
Contas do Amazonas (TCE-AM), recebeu na tarde desta quarta-feira (9), a medalha de 
Ouro da Cidade de Manaus. A homenagem foi concedida pelo presidente da Câmara 
Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis, em propositura do vereador Luís 
Mitoso. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60769 
 
TCE-BA 
Ouvidoria vai à Escola: Estudantes lotam biblioteca para vivenciar aula de cidadania 
 
Qual o educador que não se orgulha ao ver uma biblioteca lotada de alunos? Essa 
experiência foi vivenciada pelo professor de Química Bruno Cheto, nesta quarta-feira 
(9.11), ao testemunhar os olhares curiosos que aguardavam ansiosamente o início da 
palestra do Projeto Ouvidoria vai à Escola do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(TCE/BA).  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/ouvidoria-vai-a-escola-estudantes-lotam-biblioteca-
para-vivenciar-aula-de-cidadania 
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Auditores da 7ª CCE estabelecem ações da Rede de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres 
 
Combate, prevenção, assistência e garantia de direitos. Esses são os quatro eixos 
instituídos pela Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra às Mulheres 
(PNEVM) para conseguir abarcar a complexidade do fenômeno da violência de gênero. A 
favor dessas ações, a 7ª Coordenadoria de Controle Externo (CCE) do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA) realizou, na manhã desta quarta-feira (9.11), a Reunião para 
Elaboração da SWOT: Rede de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/auditores-da-7-cce-estabelecem-acoes-da-rede-de-
enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres 
 
TCE-CE 
Leilyanne Feitosa assume como Procuradora-Geral do Ministério Público especial junto ao 
TCE Ceará 
 
“Assumo o desafio de conduzir essa primorosa instituição, o Ministério Público de Contas, 
de forma democrática e independente, buscando contribuir com a sociedade cearense para 
superação dos problemas mais emergentes.” A declaração foi feita pela nova procuradora-
geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Ceará, Leilyanne 
Brandão Feitosa, que tomou posse na tarde desta quarta-feira (9/11), durante Sessão 
Extraordinária do Pleno, presidida pelo conselheiro Valdomiro Távora. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5163-leilyanne-feitosa-assume-como-
procuradora-geral-do-ministerio-publico-especial-junto-ao-tce-ceara 
 
Nova edição do Informativo de Jurisprudência do TCE Ceará está disponível 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará disponibilizou a quinta edição deste ano, do 
Informativo de Jurisprudência da Corte, para acesso dos jurisdicionados e da sociedade 
em geral. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5165-nova-edicao-do-informativo-de-
jurisprudencia-do-tce-ceara-esta-disponivel 
 
TCE-ES 
Em parecer consulta, TCE-ES esclarece sobre município utilizar recursos financeiros do 
salário-educação para aplicação em despesas com merenda escolar 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), esclareceu, em consulta, que 
os municípios podem utilizar recursos financeiros do salário-educação para custear 
programas de alimentação suplementar da educação básica, como a aplicação em 
despesas com merenda escolar. O questionamento havia sido encaminhado à Corte de 
Contas pelo prefeito municipal de Cariacica, Euclério Sampaio Junior. 
https://www.tcees.tc.br/em-parecer-consulta-tce-es-esclarece-sobre-municipio-utilizar-
recursos-financeiros-do-salario-educacao-para-aplicacao-em-despesas-com-merenda-
escola/ 
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TCE-GO 
TCE-GO 
Ex-secretário da Saúde multado por descumprimento de determinação do TCE-GO 
 
O Tribunal de Contas do Estado vai aplicar multa de R$ 13.206,50 ao ex-secretário de 
Estado da Saúde Ismael Alexandrino Júnior. A sanção foi aplicada em sessão plenária on-
line, concluída nesta quinta-feira (10/nov), por acórdão relatado pelo conselheiro Kennedy 
Trindade, em virtude do não atendimento de determinação do órgão fiscalizador. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/ex-secretario-da-saude-multado-por-descumprimento-de-
determinacao-do-tce-go 
 
TCM-GO 
TCMGO apoia simpósio de fortalecimento da gestão pública 
 
A Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) realiza dia 17 de novembro, a partir 
das 9 horas, no auditório do Tribunal de Justiça, o simpósio:  Auditoria interna & IA-CM: 
fortalecimento da gestão pública. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/11/simposio17-11-22/ 
 
TCE-MT 
Abraço à Amazônia: Em Sinop, Comitê Ambiental do TCE-MT lança movimento em prol da 
sustentabilidade e do meio ambiente 
 
O Comitê Ambiental do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu início, na tarde 
desta terça-feira (8), a um grande movimento em prol da sustentabilidade e do meio 
ambiente. Em Sinop, na Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Maria Aparecida 
Amaro de Souza, um ato simbólico de “Abraço à Amazônia” uniu a comunidade escolar e 
a sociedade local numa ação de sensibilização e conscientização sobre a importância de 
se garantir o desenvolvimento sustentável. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/abraco-a-amazonia-em-sinop-comite-ambiental-do-tce-
mt-lanca-movimento-em-prol-da-sustentabilidade-e-do-meio-ambiente/55274 
 
TCE-MS 
TCE-MS dá início ao Seminário de Controle e Contratações Públicas 
 
O “Seminário Técnico de Controle e Contratações Públicas” teve início na manhã desta 
quinta-feira, 10 de novembro, e reuniu mais de 250 gestores na sede do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso do Sul. Promovido por meio da Escola Superior de Controle 
Externo (Escoex), o evento que conta com uma vasta programação seguirá até às 17h. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6837/tce-ms-da-inicio-ao-seminario-de-
controle-e-contratacoes-publicas 
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TCE-MG 
Belo Horizonte se despede de Encontro Técnico com 3 mil jurisdicionados capacitados 
 
“É com muita alegria que chegamos a esse momento de encerrar o Encontro Técnico 
TCEMG e os Municípios 2022”. Com essa frase o coordenador de Capacitação da Escola 
de Contas, Renê Lopes Lage, se despediu da edição deste ano. O contentamento de Renê 
não poderia ser diferente. Só neste período, as apresentações do Encontro Técnico 
capacitaram cerca de 3 mil jurisdicionados em sete cidades mineiras, além de três 
transmissões virtuais. Governador Valadares, João Pinheiro, Capelinha, Leopoldina, Poços 
de Caldas, Montes Claros e, fechando a edição deste ano, Belo Horizonte (hoje,10 de 
novembro), receberam o evento que teve como tema principal “O benefício do controle 
para a transformação das cidades mineiras”. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626014 
 
Controle das finanças e gestão ambiental encerram seminário na Dom Helder 
 
O encerramento do I Seminário" Controle Externo das Contas" na manhã desta quinta-feira 
(10), organizado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) em conjunto com a 
Escola Superior Dom Helder, contou com a participação do advogado e assessor do 
conselheiro José Alves Viana, Paulo Henrique Figueiredo e do coordenador de auditoria 
operacional do TCE, Ryan Brwnner. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626016 
 
Programa "Ouvidoria Aproxima" é destaque no Encontro Técnico 
 
Durante o Encontro Técnico do TCEMG e os Municípios 2022, realizado em Belo 
Horizonte, nos dias 9 e 10 de novembro, a Secretaria da Ouvidoria do Tribunal de Contas 
disponibilizou um estande para apresentação de seus produtos, esclarecimento de dúvidas 
e atendimento de demandas dos jurisdicionados. Dentre os retornos recebidos, um dos 
visitantes fez a seguinte manifestação: “a ouvidoria do TCEMG é referência na promoção 
da cidadania, bem como na garantia dos direitos fundamentais”. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626017 
 
TCE-PA 
TCE-PA concede Medalha Serzedello Corrêa ao deputado estadual Martinho Carmona 
 
O deputado estadual Martinho Carmona foi o homenageado da sessão solene realizada 
na quarta-feira, 9, com a outorga da Medalha Serzedello Corrêa pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Pará (TCE-PA). A cerimônia reuniu a Corte de Contas e convidados na 
concessão da mais alta honraria do Tribunal ao parlamentar pelos serviços prestados ao 
controle externo e ao povo paraense. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6860-tce-pa-concede-medalha-serzedello-
correa-ao-deputado-estadual-martino-carmona 
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Programa Vida Saudável da Rádio TCE recebe urologista para falar sobre o Novembro 
Azul 
 
Com o intuito de informar e conscientizar sobre o autocuidado no combate do câncer de 
próstata, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) apoia a campanha Novembro 
Azul e nesta quarta-feira, 9 de novembro, recebeu o médico urologista, Dr. Charles 
Villacorta, para uma entrevista à Rádio TCE sobre as ações de prevenção e tratamento do 
câncer de próstata, um dos tipos que mais acomete homens atualmente. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6862-programa-vida-saudavel-da-radio-tce-
recebe-urologista-para-falar-sobre-o-novembro-azul-2 
 
TCM-PA 
Ex-gestor do Fundo de Previdência de Oeiras do Pará terá de devolver R$ 28 milhões 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) não aprovou as contas de 2015 do 
Instituto de Previdência Municipal de Oeiras do Pará (FAPEM), de responsabilidade de 
Clóvis Miranda da Silva, por graves irregularidades, entre as quais o fato de não ter 
prestado contas, obrigando a Corte a realizar uma Tomada de Contas Especial e uma 
inspeção extraordinária no Instituto, cujo gestor terá de recolher aos cofres do Município, 
juntamente com o prefeito (que responde solidariamente), a importância de R$ 
28.257.390,37, com juros e correção monetária, no prazo de 60 dias, sob pena de terem 
seus bens bloqueados. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ex-gestor-do-fundo-de-previdencia-de-oeiras-do-para-
tera-de-devolver-r-28-milhoes/ 
 
TCE-PR 
Revogada suspensão de licitação do Samu de consórcio de saúde do Norte do Paraná 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) revogou medida cautelar emitida em 
24 de outubro que havia determinado a imediata suspensão do Pregão Presencial nº 
31/2022, promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/revogada-suspensao-de-licitacao-do-samu-de-
consorcio-de-saude-do-norte-do-parana/10109/N 
 
Ouvidor do TCE-PR participa de evento que debate o futuro do Poder Legislativo 
 
A convite da Câmara dos Deputados, o ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, Patrick Machado, participa nesta semana da 25ª Conferência da União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Recife. Organizado pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), a Câmara Federal e a Rede Nacional de Ouvidorias 
(Renouv), o evento foi iniciado na quarta (9 de novembro), prossegue até esta sexta-feira 
(11) e conta com mais de mil inscritos. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ouvidor-do-tce-pr-participa-de-evento-que-debate-o-
futuro-do-poder-legislativo/10110/N 
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Boletim de Doutrina e Legislação elaborado pelo TCE-PR chega à 50ª edição 
 
O Boletim de Doutrina e Legislação, produzido pela equipe da Biblioteca do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, veiculou sua edição nº 50,relativa ao mês de outubro. O 
material tem como objetivo facilitar o acesso à leitura de artigos de periódicos, livros e 
legislação (federal, estadual e atos normativos do TCE-PR) adquiridos e tratados pela 
Biblioteca, que é ligada à Escola de Gestão Pública (EGP) da Corte. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/boletim-de-doutrina-e-legislacao-elaborado-pelo-tce-
pr-chega-a-50%C2%AA-edicao/10103/N 
 
TCE-PR recomenda 8 ações para melhorar gestão contábil de subsidiária da Copel 
 
Com a intenção de aprimorar a gestão contábil e financeira da Copel Geração e 
Transmissão S.A. - empresa subsidiária da Companhia Paranaense de Energia (Copel) -, 
o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu oito recomendações 
à estatal. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-8-acoes-para-melhorar-gestao-
contabil-de-subsidiaria-da-copel/10101/N 
 
TCE-PE 
Prefeitos se reúnem no TCE para tratar da eliminação dos lixões 
 
Prefeitos e secretários de 12 municípios pernambucanos participaram, na quarta-feira (09), 
de uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Ranilson Ramos, 
sobre a eliminação dos lixões que ainda vêm recebendo o descarte de resíduos sólidos no 
Estado. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6796-prefeitos-se-reunem-no-tce-para-tratar-da-eliminacao-dos-lixoes 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ aprova Nota Técnica para orientar municípios sobre uso de recursos da Cedae 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, em sessão plenária 
realizada em 9 de novembro, Nota Técnica com o objetivo de orientar os municípios 
jurisdicionados sobre o uso dos recursos provenientes da concessão da Cedae. A nota foi 
formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo, em cooperação com o Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_aprova_nota_tecnica_para_orientar_municipi
os_sobre_uso_de_recursos_da_cedae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/boletim-de-doutrina-e-legislacao-elaborado-pelo-tce-pr-chega-a-50%C2%AA-edicao/10103/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/boletim-de-doutrina-e-legislacao-elaborado-pelo-tce-pr-chega-a-50%C2%AA-edicao/10103/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-8-acoes-para-melhorar-gestao-contabil-de-subsidiaria-da-copel/10101/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-8-acoes-para-melhorar-gestao-contabil-de-subsidiaria-da-copel/10101/N
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-2022/novembro/6796-prefeitos-se-reunem-no-tce-para-tratar-da-eliminacao-dos-lixoes
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-2022/novembro/6796-prefeitos-se-reunem-no-tce-para-tratar-da-eliminacao-dos-lixoes
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_aprova_nota_tecnica_para_orientar_municipios_sobre_uso_de_recursos_da_cedae
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_aprova_nota_tecnica_para_orientar_municipios_sobre_uso_de_recursos_da_cedae


 
 

   

 
TCM-RJ 
TCMRJ recebe delegação da INTOSAI para o desenvolvimento 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Luiz Antonio Guaraná, 
acompanhado do vice-presidente da Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (ATRICON), Edilson de Souza (TCE-RO), e do conselheiro Carlos 
Maurício Figueiredo (TCE-PE), recebeu hoje, 10/11, a delegação responsável pelo órgão 
técnico (IDI) da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), composta por Einar Gørrissen (chefe de IDI-Intosai), da Noruega, por Ola 
Hoem, de Serra Leoa, e por Lara Taylor Pearce, Auditora-Geral de Serra Leoa. Eles estão 
no Rio de Janeiro para o XXIV INCOSAI. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16537&detalhada=3&d
ownloads=0 
 
Auditores do TCMRJ fiscalizam obras de artes especiais na Avenida Brasil 
 
Auditores da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo (IGE) do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) realizaram, ao longo da Avenida Brasil, principal 
artéria que liga o centro às zonas norte e oeste da cidade, nova série de vistorias em 
estruturas perenes (elevados, túneis, pontes, viadutos e passarelas), conhecidas como 
obras de arte especiais. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16530&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCMRJ acompanha a implementação do Plano Rio Futuro 
 
Auditores da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo (IGE) do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) visitaram, nesta terça-feira (08/11), as obras de 
pavimentação e drenagem do programa Bairro Maravilha Norte, da prefeitura do Rio de 
Janeiro, com ações de revitalização das ruas Cruz e Souza, Clarimundo de Melo, Francisco 
Fragoso e Miguel Cardoso, no bairro do Encantado. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16531&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RN 
Levantamento do TCE avalia execução de emendas parlamentares impositivas no Estado 
 
Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) analisou a execução das 
emendas parlamentares impositivas ao Orçamento estadual. As emendas são um 
instrumento para que os deputados estaduais indiquem ações, projetos e obras que o 
Governo é obrigado a executar. Em 2021, o Governo deixou de executar cerca de R$ 14 
milhões em emendas impositivas dos deputados. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4288#gsc.tab=0 
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Presidente do TCE garante apoio institucional a congresso tributarista em Natal 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Paulo Roberto Alves, garantiu 
apoio institucional ao XXXIII Congresso Nacional da Fenafim (Federação Nacional dos 
Auditores e Fiscais de Tributos Municipais), que será realizado em Natal, entre os dias 23 
e 25 de novembro de 2022, no Praiamar Hotel & Convention, em Ponta Negra. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4287#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS apresenta Programa de Mentoria em evento do Instituto Rui Barbosa 
 
Na tarde de quarta-feira (9), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) apresentou o case 
“Programa de Mentoria” no III Encontro Virtual de Boas Práticas em Gestão de Pessoas, 
promovido pelo Comitê Técnico de Gestão de Pessoas do Instituto Rui Barbosa (IRB). O 
Programa de Mentoria do TCE fomenta a integração e desenvolvimento dos novos 
servidores que ingressam no quadro funcional da Corte de Contas. O evento foi destinado 
a todos os servidores dos TCEs brasileiros. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-apresenta-programa-de-mentoria-em-evento-do-instituto-
rui-barbosa/ 
 
TCE-RO 
Conselheiros dos Tribunais de Contas compareceram à sede da ATRICON, em Brasília, 
com o objetivo de discutirem as demandas legislativas inerentes à instituição. 
 
Nesta terça-feira (8), Conselheiros dos Tribunais de Contas compareceram à sede da 
ATRICON, em Brasília, com o objetivo de discutirem as demandas legislativas inerentes à 
instituição. 
https://tcero.tc.br/2022/11/10/conselheiros-dos-tribunais-de-contas-compareceram-a-
sede-da-atricon-em-brasilia-com-o-objetivo-de-discutirem-as-demandas-legislativas-
inerentes-a-instituicao/ 
 
Boa prática, Sistemática de Gestão de Desempenho do TCE-RO é compartilhada com 
membros do TCE do Acre 
 
Membros e servidores do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) realizaram, nessa segunda 
e terça-feira (respectivamente, dias 7 e 8/11), uma visita técnica ao Tribunal de Contas de 
Rondônia (TCE-RO), com o intuito de conhecer a Sistemática de Gestão de Desempenho 
(SGD) relativa à Política de Gestão de Pessoas implementada pela Corte de Contas 
rondoniense. 
https://tcero.tc.br/2022/11/10/boa-pratica-sistematica-de-gestao-de-desempenho-do-tce-
ro-e-compartilhada-com-membros-do-tce-do-acre/ 
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TCE-SP 
Aplicativo Portal TCESP permite acompanhar tramitação de processos 
 
O aplicativo ‘Portal TCESP’ ganhou uma nova funcionalidade que permite aos usuários 
pesquisar processos que tramitam na esfera de atuação do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-aplicativo-portal-tcesp-permite-acompanhar-tramitacao-
processos 
 
TCE-SE 
Presidente Flávio Conceição participa do Congresso Internacional das Instituições 
Superiores de Controle 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheiro Flávio 
Conceição de Oliveira Neto, participa do XXIV Congresso Internacional das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (Incosai), realizado no Rio de Janeiro (RJ), entre a última 
segunda, 7, e esta sexta-feira, 11. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2189 
 
TCE-TO 
Profissão Gestor destaca as boas práticas para transparência pública e controle social 
 
O Profissão Gestor está de volta e explora o tema “Boas práticas para Transparência 
Pública e Controle Social” em comemoração aos 10 anos da Lei de Acesso à Informação 
(LAI -Lei 12.527/2011) e aos 5 anos do Código de Defesa dos Direitos do Usuário dos 
Serviços Públicos (13.460/2017), ambos celebrados em 2022. Nesta edição, a videoaula é 
ministrada pela auditora de Controle Externo Carolina Vieira de Paula e já está disponível 
no site do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO). 
https://www.tceto.tc.br/profissao-gestor-destaca-as-boas-praticas-para-transparencia-
publica-e-controle-social/ 
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