
 
 

   

 

  Nº 159/2022 Data: 21-11-22 

TCU 
TCU apresenta ao Gabinete de Transição documentos para aprimorar políticas públicas no 
país 
 
O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, 
apresentou à equipe de transição governamental uma série de relatórios para auxiliar o 
futuro governo no desenvolvimento de políticas públicas para o país. A entrega dos 
documentos atende a um pedido feito pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. A 
reunião ocorreu na tarde desta quarta-feira (16/11), no Centro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB), em Brasília, sede do governo de transição. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-apresenta-ao-gabinete-de-transicao-
documentos-para-aprimorar-politicas-publicas-no-pais.htm 
 
TCE-AL 
Conselheiro Fernando Toledo participa de reunião do CJSP 
 
O Vice-presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Fernando Toledo, 
acompanhado da servidora Kézia Rodrigues, na condição de membro do Comitê Técnico 
de Jurisprudência, Súmula e Processo (CJSP) participou de uma reunião, nesta quarta-
feira (16), bem como do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkyMw==&titulo=Conselheiro_Fernando_Toledo_participa_de_reuni%C3
%A3o_do_CJSP&cat=MQ== 
 
Conselheira Maria Cleide participa de reunião com representantes de Corregedorias dos 
TCS 
 
A Corregedora do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheira Maria Cleide, participou, 
nesta quarta-feira (16), da reunião com representantes de Corregedorias dos Tribunais de 
Contas. Também estava presente no momento o Chefe de Gabinete, Perroneo Tojal. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkyMA==&titulo=Conselheira_Maria_Cleide_participa_de_reuni%C3%A3
o_com_representantes_de_Corregedorias_dos_TCS&cat 
=MQ== 
 
Diretoria de Comunicação do TCE/AL participa de oficina durante VIII ENTC 
 
A Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas de Alagoas, representada por Geraldo 
Câmara e Valtenor Leoncio, participou da oficina “Comunicação Publica: estratégias no 
ambiente digital”, durante o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (VIII ENTC). 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkxOQ==&titulo=Diretoria_de_Comunica%C3%A7%C3%A3o_do_TCE/A
L_participa_de_oficina_durante_VIII_ENTC&cat=MQ== 
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TCE-AP 
Boas práticas do TCE do Amapá são apresentadas no VIII ENTC 
 
Com o tema “Os Tribunais de Contas como indutores da boa gestão e guardiões da 
democracia”, membros e servidores do TCE do Amapá participam do VIII Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorre nos dias 16, 17 e 18 de novembro, no Rio 
de Janeiro (RJ). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/boas-praticas-do-tce-do-amapa-sao-apresentadas-no-
viii-entc 
 
TCE-AM 
Conselheiros receberão medalha do Mérito Acadêmico pela Esmam 
 
Em reconhecimento às atuações na área pedagógica do Tribunal de Contas do Amazonas 
(TCE-AM), os conselheiros da Corte de Contas serão homenageados com a medalha do 
Mérito Acadêmico no próximo dia 22 de novembro. A solenidade acontecerá às 15h, no 
auditório do prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61059 
 
TCE-AM participa de oficina técnica sobre fortalecimento da Comunicação Institucional 
 
Em mais uma ação voltada para fortalecimento da Corte de Contas no Amazonas e 
aproximação com a sociedade, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participou, 
na tarde desta quarta-feira (16), da Oficina de Comunicação Pública realizada durante o 
VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (VIII ENTC), no Centro de Convenções 
Windsor Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61063 
 
Servidores da ECP e Ouvidoria do TCE-AM participam de reuniões técnicas em evento da 
Atricon 
 
Servidores da Escola de Contas Públicas (ECP) e da Ouvidoria do Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM) participaram, nesta quarta-feira (16), de reuniões técnicas sobre 
atividades referentes à Educação e a participação social nas Cortes de Contas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61067 
 
Presidente do TCE-AM participa de Assembleia Geral da Atricon 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro, participou, 
nesta quarta-feira (16), da Assembleia Geral da Associação dos Tribunais de Contas do 
País (Atricon) para discutir ações para melhorias no sistema dos Tribunais de Contas 
ligados à entidade. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61070 
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Conselheiro do TCE-AM suspende licitação da Sepror avaliada em R$1,3 milhão 
 
Em decisão cautelar, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fabian 
Barbosa, determinou a suspensão de um pregão eletrônico realizado pela Secretaria de 
Estado de Produção Rural (Sepror). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61074 
 
TCE-AM alcança selo Diamante em Transparência Pública em avaliação nacional 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) alcançou, nesta quinta-feira (17), o selo 
Diamante de Transparência Pública no Programa Nacional de Transparência Pública da 
Associação dos Tribunais de Contas do País (Atricon). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61074 
 
TCE-BA 
Auditoria do TCE/BA avaliará atuação da CERB no fornecimento de água e esgoto a 
domicílios rurais do semiárido baiano 
 
A 1ª Coordenadoria de Contrôle Externo (CCE) do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(TCE/BA) deu início a uma auditoria para avaliação das ações relacionadas às metas de 
abastecer localidades rurais com água de qualidade e de atender domicílios rurais com 
unidades sanitárias, ambas executadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e de 
Saneamento da Bahia (CERB), unidade vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 
Saneamento. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/auditoria-do-tce-ba-avaliara-atuacao-da-cerb-no-
fornecimento-de-agua-e-esgoto-a-domicilios-rurais-do-semiarido-baiano 
 
Conselheiro Inaldo Araújo é mediador de reunião que aborda a Norma 150 
 
O vice-presidente de Auditoria do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Inaldo da Paixão 
Santos Araújo, foi o mediador da reunião do Comitê de Auditoria do IRB, realizada na tarde 
de quarta-feira, na sala Oceania I, durante o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de 
Contas. Participou ainda da reunião o superintendente técnico do TCE/BA, auditor José 
Raimundo Bastos Aguiar. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/conselheiro-inaldo-araujo-e-mediador-de-reuniao-que-
aborda-a-norma-150 
 
II Seminário Regional de Controle Interno será em Senhor do Bonfim 
 
Em parceria com a União das Controladorias Internas do Estado da Bahia (UCIB) e o 
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA), o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA) promove o II Seminário Regional de Controle Interno – Território Piemonte 
Norte do Itapicuru, nos próximos dias 21 e 22, em Senhor do Bonfim, com palestras para 
os interessados no incremento da gestão pública municipal. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/ii-seminario-regional-de-controle-interno-sera-em-
senhor-do-bonfim 
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TCE/BA promove seminário de auditoria operacional e desenvolvimento local 
 
Com o objetivo de apresentar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e sua 
importância no incremento da qualidade de vida das populações, o Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia (TCE/BA) promoverá, na segunda-feira (21.11), o seminário "A Auditoria 
Operacional e o Desenvolvimento Local". 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-promove-seminario-a-auditoria-operacional-e-o-
desenvolvimento-local 
 
TCE-ES 
Em medida cautelar, TCE-ES suspende licitação para transporte escolar na Serra 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) suspendeu uma 
licitação, do município da Serra, que visava contratar veículos para realizar o serviço de 
transporte escolar. 
https://www.tcees.tc.br/em-medida-cautelar-tce-es-suspende-licitacao-para-transporte-
escolar-na-serra/ 
 
TCE-ES apresenta experiência no acompanhamento digital da gestão fiscal no VIII 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 
 
Com grande participação de servidores e membros dos tribunais de contas de todo o Brasil, 
a experiência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) na 
“Transformação digital no controle para o fortalecimento da gestão fiscal responsável” foi 
destaque, na manhã desta quarta-feira (16), durante oficina técnica do VIII Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas (VIII ENTC). 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-apresenta-experiencia-no-acompanhamento-digital-da-
gestao-fiscal-no-viii-encontro-nacional-dos-tribunais-de-contas/ 
 
TCE-GO 
Primeira infância e corrupção na pauta de encontro dos tribunais de contas 
 
O 8º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que está sendo realizado no Rio de 
Janeiro esta semana, teve sequência hoje (17/nov), com paines e reunião do Conselho 
Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).  
https://portal.tce.go.gov.br/-/primeira-infancia-e-corrupcao-na-pauta-de-encontro-dos-
tribunais-de-contas 
 
TCE-GO é Selo Diamante em programa de transparência da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) está classificado como Selo Diamante 
no Programa Nacional de Transparência Pública, organizado pela Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Isso porque o portal do órgão 
fiscalizador goiano chegou a 98,37% de transparência, dentro dos critérios estabelecidos 
pela Atricon. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-e-selo-diamante-em-programa-de-transparencia-da-
atricon 
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TCE-MT 
Presidente e conselheiros destacam vanguarda do TCE-MT em encontro nacional 
 
Em busca do aprimoramento das práticas na gestão pública, o presidente do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos Novelli, participa do VIII 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC). O vice-presidente e o ouvidor-geral 
do órgão, conselheiros Valter Albano e Antonio Joaquim, também estão no evento, 
realizado com apoio da Corte de Contas mato-grossense. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-e-conselheiros-destacam-vanguarda-do-tce-
mt-em-encontro-nacional/55322 
 
Laboratório de Auditoria de Obras Rodoviárias: Solos e Asfalto é tema de treinamento no 
TCE-MT 
 
A Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, 
de 21 a 25 de novembro, capacitação voltada ao Laboratório de Auditoria de Obras 
Rodoviárias: Solos e Asfalto. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/laboratorio-de-auditoria-de-obras-rodoviarias-solos-e-
asfalto-e-tema-de-treinamento-no-tce-mt/55317 
 
TCE-MG 
TCE elabora '1º Relatório de Acompanhamento do Regime de Recuperação Fiscal do 
Estado' 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), por meio da Coordenadoria 
de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado (CFAMGE), 
elaborou e divulgou o “1º Relatório de Acompanhamento do Regime de Recuperação 
Fiscal do Estado de Minas Gerais”.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626028 
 
Conselheiro Durval Ângelo apresenta livros durante VIII ENTC 
 
O conselheiro corregedor Durval Ângelo apresentou seus três livros mais recentes durante 
o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorre entre os dias 16 e 18/11, no 
Rio de Janeiro. As obras “Democracia e Direitos Humanos em Tempos de Ovos de 
Serpente”, “Palavras, atos e julgados” e “Controle Externo no Século XXI” (essa em 
parceria com o conselheiro Claudio Terrão, livro em homenagem ao conselheiro 
aposentado do TCEMG, Sebastião Helvecio) foram autografadas pelo conselheiro na tarde 
desta quinta-feira (17/11). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626029 
 
Servidora do TCEMG vence concurso de artigos científicos realizado pelo Conaci 
 
A servidora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Giovanna 
Bonfante, foi uma das vencedoras do concurso de artigos científicos, realizado pelo 
Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), anunciado no último dia 10/11. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626030 
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TCE-PA 
TCE-PA participa do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 
 
Representantes de entidades do Controle Externo participam até a próxima sexta-feira, 18, 
do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, evento realizado no Rio de Janeiro 
(RJ). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6872-tce-pa-participa-do-viii-encontro-
nacional-dos-tribunais-de-contas 
 
TCE-PB 
CONSELHEIRO FÁBIO NOGUEIRA É HOMENAGEADO PELO IBRAOP DURANTE VIII 
ENTC 
 
O conselheiro Fábio Nogueira, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba 
(TCE-PB), foi homenageado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
(Ibraop). A entrega da comenda aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), durante o VIII 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, no Rio de Janeiro.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/conselheiro-fabio-nogueira-e-homenageado-pelo-ibraop-
durante-viii-entc 
 
VIII ENTC: OFICINA DEBATE NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO 
AMBIENTE DIGITAL 
 
A oficina ‘Comunicação Pública: estratégias no ambiente digital’ provocou, entre o público 
presente, reflexões e discussões sobre as oportunidades da comunicação pública e 
institucional, em diferentes mídias. Realizada na tarde desta quarta-feira (16/11), durante 
o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, no Rio de Janeiro, a atividade foi 
mediada pela coordenadora de Comunicação Social da Atricon, Priscila Pinto de Oliveira, 
e ministrada pela diretora de comunicação da Associação Brasileira de Comunicação 
Pública, Aline Castro; e pelo líder de estratégia da Brivia, Bito Teles. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/viii-entc-oficina-debate-novas-formas-de-comunicacao-
publica-no-ambiente-digital 
 
TCE-PR 
Tribunal promove auditorias sobre saneamento em três municípios do Paraná 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) promoveu, por meio de sua Coordenadoria de 
Auditorias (CAUD), fiscalizações presenciais a respeito do tema do saneamento básico em 
três municípios do interior do Paraná entre os dias 7 e 10 deste mês. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunal-promove-auditorias-sobre-saneamento-em-
tres-municipios-do-parana/10114/N 
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Membros e servidores do TCE-PR participam do 8º ENTC, no Rio de Janeiro 
 
Um grupo de 18 pessoas - sete membros e 11 servidores - representa o Paraná no 8º 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), realizado no centro de convenções do 
Hotel Windsor Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento foi iniciado na quarta (16) e 
prossegue até esta sexta-feira (18 de novembro). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/membros-e-servidores-do-tce-pr-participam-do-
8%C2%BA-entc-no-rio-de-janeiro/10115/N 
 
TCE-PE 
Encontro capacita gestores do Vale do São Francisco 
 
A cidade de Petrolina, às margens do Rio São Francisco, foi o cenário escolhido pelo 
Tribunal de Contas e Escola de Contas do TCE para sediar a II Jornada de Conhecimento, 
que reuniu cerca de 650 pessoas, entre prefeitos, secretários e vereadores da região, além 
de assessores municipais das áreas de saúde, educação, licitações, compras e finanças. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6803-encontro-capacita-gestores-municipais-do-vale-do-sao-francisco 
 
TCE-PI 
Membros e servidores participam do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 
 
Membros e servidores do Tribunal de Contas do Piauí (TCE-PI) estão participando do VIII 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), no Rio de Janeiro-RJ, que acontece 
de 16 a 18 de novembro. O evento tem como tema “Os Tribunais de Contas como indutores 
da boa gestão e guardiões da democracia”, e busca reunir os participantes para debater a 
democracia, sob uma perspectiva que perpassa preferências político-partidárias. 
https://www.tce.pi.gov.br/membros-e-servidores-participam-do-viii-encontro-nacional-dos-
tribunais-de-contas/ 
 
TCE-RJ 
Diálogo interinstitucional é tema de debate no VIII ENTC 
 
O segundo dia do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), nesta quinta-
feira (17/11), foi aberto com um debate sobre relações interinstitucionais. Mediado pelo 
conselheiro aposentado Thiers Montebello, ex-presidente do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), o painel contou com apresentações do conselheiro-
presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Rodrigo Melo do 
Nascimento, do conselheiro do TCE-RJ Márcio Pacheco e da controladora fiscal da 
Colômbia, Tania González Morales. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/dialogo_interinstitucional_e_tema_de_debate_no
_viii_entc 
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Secretários de Controle Externo se reúnem no VIII ENTC 
 
A reunião dos secretários de Controle Externo, realizada no primeiro dia do VIII Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas (16/11), contou com a presença de secretários de todo 
o País, para discutir o tema "Asseguração da Qualidade das Fiscalizações". Os secretários 
expuseram a realidade de seus estados e enalteceram a importância da troca de 
experiências com outros tribunais. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16551&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RN 
Ouvidoria do TCE disponibiliza Carta de Serviços ao Cidadão 
 
A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) disponibilizou esta semana uma 
nova Carta de Serviços, onde o cidadão pode consultar os serviços colocados à disposição. 
Estão disponíveis a Carta de Serviços do TCE e especificamente da Ouvidoria da Corte de 
Contas. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4292#gsc.tab=0 
 
TCE debate questões relacionadas a transparência e controle social em encontro nacional 
 
Questões relacionadas à Lei de Acesso à Informação (LAI) e Lei Geral Proteção de Dados 
(LGPD), além de outras questões acerca da transparência pública, foram discutidas na 
reunião temática do Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do 
Instituto Rui Barbosa (IRB), nesta quarta-feira (16), primeiro dia do VIII Encontro Nacional 
dos Tribunais de Contas (VIII ENTC), no Centro de Convenções Windsor Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4291#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS lança observatório de políticas públicas em evento dos Tribunais de Contas 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS lançou, na quarta-feira (26), às 14h30, o 
Observatório de Políticas Públicas (Observa-TCE-RS), durante o VIII Encontro Nacional 
dos Tribunais de Contas, no Rio de Janeiro.  
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-lanca-observatorio-de-politicas-publicas-em-evento-dos-
tribunais-de-contas/ 
 
TCE-RS participa de reunião da ASUR no VIII encontro dos Tribunais de Contas 
 
O presidente do Contas do Estado (TCE-RS), Alexandre Postal, participou da reunião 
técnica da Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (ASUR), 
realizada na manhã desta quarta-feira (16), às 10h, no VIII Encontro Nacional dos Tribunais 
de Contas no Rio de Janeiro. O encontro foi conduzido pelo conselheiro Marco Peixoto, 
vice-presidente do TCE-RS e coordenador do Bloco Brasileiro da ASUR. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-participa-de-reuniao-da-asur-no-viii-encontro-dos-tribunais-
de-contas-2/ 
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TCE-SP 
TCE realiza treinamento de abandono dos prédios da Capital 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou, na quarta-feira (16/11), das 10h00 
às 11h00, exercício de abandono do Prédio-Sede e dos Anexos I e II, na Capital. O 
treinamento teve como objetivo capacitar para situações de emergência. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-realiza-treinamento-abandono-predios-capital 
 
Seminário discutirá uso de indicadores como ferramenta para aprimorar gestão pública 
 
Em parceria com a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP/USP), o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, na segunda-feira (21/11), das 14h00 às 
18h00, em Ribeirão Preto, o seminário ‘Educação e o IEG-M como ferramenta de controle 
e de aprimoramento da gestão pública municipal’. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-seminario-discutira-uso-indicadores-como-ferramenta-
para-aprimorar-gestao-publica 
 
TCM-SP 
TCMSP e TCE-RS lançam hotsites de Observatório de Políticas Públicas durante ENTC 
 
Foi lançado durante VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), na tarde de 
quarta-feira (16/11), no Rio de Janeiro, os hotsites do Observatório de Políticas Públicas 
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) e do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). As apresentações aconteceram durante a oficina 
"Construindo Observatórios de Políticas Públicas" e reuniram nomes como Maurício Faria, 
conselheiro do TCMSP e coordenador do Observatório de Políticas Públicas do Órgão; 
conselheiro João Antonio da Silva Filho, presidente do TCMSP; conselheiro Cezar Miola. 
presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon); 
conselheiro Alexandre Postal, presidente do TCE-RS; Bruno Monteiro, diretor de Controle 
e Fiscalização do TCE-RS; e Marcos Rolim, vice-diretor da Escola Superior de Gestão e 
Controle do TCE-RS. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/53190 
 
TCMSP participa de oficina sobre Igualdade de Gênero no ENTC 2022 
 
Nesta quarta-feira (16), teve início o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do 
Brasil (ENTC), que acontece neste ano no Centro de Convenções Windsor, na Barra da 
Tijuca (RJ). A organização é da Atricon, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (TCE-RJ), o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), 
o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos 
Municípios (Abracom), a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos 
dos Tribunais de Contas (Audicon) e o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de 
Contas (CNPTC). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/53160 
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TCE-SE 
TCE de Sergipe obtém Selo Ouro de transparência em evento nacional 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) atendeu a cerca de 90% dos 120 
critérios exigidos na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública, cuja 
divulgação ocorreu nesta quinta-feria, 17, em meio ao VIII Encontro Nacional dos Tribunais 
de Contas do Brasil, que ocorre no complexo do Hotel Windsor, na cidade do Rio de 
Janeiro. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2196 
 
TCE-TO 
Portal da Transparência do TCE Tocantins conquista Selo Diamante 
 
Portal da Transparência do TCE Tocantins O Portal da Transparência do Tribunal de 
Contas do Tocantins (TCE/TO) conquistou Selo Diamante durante a apresentação do 
levantamento do Radar Nacional de Transparência Pública, que avaliou portais de todo o 
país de órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse trabalho faz parte do Programa 
Nacional da Transparência Pública, promovido pelo Sistema Tribunais de Contas e 
parceiros. Selo Diamante 
https://www.tceto.tc.br/portal-da-transparencia-do-tce-tocantins-conquista-selo-diamante/ 
 
Conselheiro decano do TCE Tocantins lança livro durante encontro no Rio de Janeiro 
 
“Dada essa dimensão temporal tão significativa, e de uma pessoa com muito conhecimento 
e experiência acumulada, me parece que vai se ter aí uma fonte histórica, para além do 
conhecimento, do conteúdo técnico-jurídico ali plasmado. E também é mais um trabalho 
que pode servir de exemplo, de estímulo para que outros Tribunais produzam”. Assim o 
presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
Conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul, Cezar Miola, resumiu a importância de uma 
obra que reúne os principais votos proferidos ao longo de três décadas de carreira como 
membro de um Tribunal de Contas (TCs). Ele se refere ao livro Controle Externo – 30 anos 
de julgados, de autoria do conselheiro da Corte de Contas do Estado do Tocantins, José 
Wagner Praxedes, publicado em agosto deste ano (2022) pela Editora Dialética. 
https://www.tceto.tc.br/conselheiro-decano-do-tce-tocantins-lanca-livro-durante-encontro-
no-rio-de-janeiro/ 
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