
 
 

   

 

  Nº 163/2022 Data: 24-11-22 

TCE-AC 
TCE-AC participa do Encontro de Negócios dos Correios 2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre participou na manhã desta terça-feira, 22, do 
Encontro de Negócios dos Correios de 2022 com o tema: Balção Cidadão. 
https://tceac.tc.br/2022/11/23/tce-ac-participa-do-encontro-de-negocios-dos-correios-
2022/ 
 
TCE-AC participa do 5° Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre participa do 5° Congresso Nacional dos Auditores 
de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, o evento acontece entre os dias 21 
e 25 de novembro, na cidade de Fortaleza – CE. 
https://tceac.tc.br/2022/11/23/tce-ac-participa-do-5-congresso-nacional-dos-auditores-de-
controle-externo-dos-tribunais-de-contas-do-brasil/ 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM palestra em seminário da Procuradoria Geral do Estado 
 
Reconhecido pelos trabalhos focados na integridade na governança pública, o presidente 
do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, palestrou no 
Seminário de Direito Público, realizado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) nesta 
terça-feira (22). O seminário faz parte da série de eventos em comemoração aos 50 anos 
da instituição. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61255 
 
Conselheiros do TCE-AM recebem medalha do Mérito Acadêmico, concedida pela Esmam 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins dos Santos, Ari 
Moutinho Júnior, Josué Cláudio, Mario de Mello, Júlio Pinheiro e Fabian Barbosa, foram 
homenageados nesta terça-feira (22), com a Medalha do Mérito Acadêmico, concedida 
pela Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Amazonas (Esmam/TJ-
AM). A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Esmam, desembargador João Simões, 
no auditório Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, na sede do TJ-AM. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61252 
 
TCE-BA 
TCE/BA lança Sumários Executivos de auditorias em barragens e CCR Metrô 
 
A Superintendência Técnica (Sutec) do TCE/BA lançou, na Sessão Plenária de terça-feira 
(22.11), dois Sumários Executivos de auditorias realizadas pela 1ª Coordenadoria de 
Controle Externo, com os seguintes títulos: Procedimentos de Fiscalização de Barragens 
do Estado da Bahia e Compensação Tarifária do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro 
de Freitas. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-lanca-sumarios-executivos-de-auditorias-em-
barragens-e-ccr-metro 
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2ª Câmara do TCE/BA condena ex-prefeito de Caravelas a devolver R$ 67, 7 mil ao erário 
estadual 
 
Em sessão ordinária desta quarta-feira (23.11), a Segunda Câmara do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA) desaprovou a prestação de contas do convênio 229/2007 
(Processo TCE/000776/2021), firmado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate a Pobreza (Sedes), atual Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social (SJDHDS) com a Prefeitura Municipal de Caravelas, em virtude 
da omissão no dever de prestar contas, tendo ainda imputado débito de R$ 67.724,16 
(quantia a ser devolvida ao erário estadual após atualização monetária e aplicação de juros 
de mora), ao ex-prefeito Neuvaldo David de Oliveira, responsável pela execução do ajuste.  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/2-camara-do-tce-ba-condena-ex-prefeito-de-caravelas-
a-devolver-r-67-7-mil-ao-erario-estadual 
 
TCDF 
TCDF aprova, com ressalvas, Contas do Governo 2021 
 
O Tribunal de Contas do DF aprovou com ressalvas e determinações, o Relatório Analítico 
e o Parecer Prévio das Contas do Governo do Distrito Federal (RAPP), exercício 2021. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-aprova-com-ressalvas-contas-do-governo-2021/ 
 
TCE-ES 
TCE-ES divulga diagnóstico sobre a estrutura de Contabilidade dos municípios do Espírito 
Santo 
 
O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) divulgou nesta terça-feira, 22, o 
diagnóstico contábil dos municípios capixabas. Os dados vieram a partir de um processo 
de fiscalização, na modalidade de levantamento, com o intuito de fazer um diagnóstico das 
estruturas dos departamentos de Contabilidade de todas as Prefeituras, Câmaras 
Municipais, Fundos Municipais de Saúde e Institutos de Previdência do Estado. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-divulga-diagnostico-contabil-dos-municipios-do-espirito-
santo/ 
 
 
 
 
TCM-GO 
Comunicado: Proibidos de Licitar com o Poder Público 
 
O Controlador Interno do Município de Trindade, Fabrício Alves Tomaz, comunica a 
proibição de contratar com o município de Trindade, pelo prazo de 2 (dois) anos e multa 
de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, aplicada em desfavor da empresa Valle 
Construtotra de Edificios EIRELI. (Processo n° 10011/22). 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/11/comunicado-proibidos-de-licitar-com-o-poder-
publico-5/ 
 
TCE-MT 
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Lançado nesta quarta-feira, Painel Calculadora reforça compromisso do TCE-MT com 
celeridade e excelência processual 
 
Por meio da definição de metas, o Painel Calculadora vai melhorar o fluxo e impulsionar o 
andamento dos processos no Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), fortalecendo 
assim um dos pilares da gestão do presidente, conselheiro José Carlos Novelli: a 
celeridade. Lançada nesta quarta-feira (23), a ferramenta mensura a eficiência e a eficácia 
interna, garantindo a redução do estoque processual. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/lancado-nesta-quarta-feira-painel-calculadora-reforca-
compromisso-do-tce-mt-com-celeridade-e-excelencia-processual/55357 
 
TTCM-PA 
Ministros do STF e TCU estarão em Belém para evento do TCMPA 
 
Na próxima sexta-feira (25), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e o 
ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, presidente em exercício da 
instituição, palestrarão na capital paraense no “II Encontro para o Fortalecimento da Gestão 
Municipal do Pará”, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ministros-do-tcu-e-stf-estarao-em-belem-para-evento-
do-tcmpa/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB COORDENA EVENTO PARA VALIDAÇÃO DA MATRIZ DE ACHADOS DA 
AUDITORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO 
 
O Tribunal de Contas Estado da Paraíba (TCE-PB) realiza na sexta-feira (25), das 9h às 
13h, de forma remota, um Painel de Referência para validação da Matriz de Achados da 
Auditoria  Operacional Coordenada em Políticas Públicas de Combate à Desertificação, 
com a participação dos estados que integram a fiscalização. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-coordena-evento-para-validacao-da-matriz-de-
achados-da-auditoria-em-politicas-publicas-de-combate-a-desertificacao 
 
 
 
 
 
 
TCE-PR 
Camargo recebe o novo presidente do TJ-PR, que tomará posse em fevereiro de 2023 
 
O desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, eleito no último dia 16 para presidir o 
Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), fez hoje (23) uma visita institucional ao presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conselheiro Fabio Camargo, 
juntamente com o desembargador Fernando Antônio Prazeres, eleito segundo vice-
presidente, e os desembargadores Roberto Antonio Massaro,  José Augusto Gomes 
Aniceto, Carvílio da Silveira Filho, Rogério Etzel e Joeci Machado Camargo, todos 
integrantes da cúpula do Judiciário. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/camargo-recebe-o-novo-presidente-do-tj-pr-que-
tomara-posse-em-fevereiro-de-2023/10130/N 
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TCE-RN 
Auditores de Controle Externo do TCE participam de congresso nacional da categoria em 
Fortaleza 
 
Auditores do Tribunal de Contas do Estado participam da 5ª edição do Congresso Nacional 
dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – CONACON, 
realizado entre os dias 21 e 25 de novembro, na cidade de Fortaleza (CE). Com o tema 
“Tribunais de Contas e Democracia”, o evento reúne auditores, autoridades, especialistas, 
pesquisadores, sociedade e comunidade acadêmica para debates sobre diversos assuntos 
atinentes ao controle das contas públicas. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4295#gsc.tab=0 
-tema-de-audiencia-do-presidente-postal-com-brde-e-prefeitura-de-santa-maria/ 
 
TCE-RO 
Em visita ao TCE-RO, Procurador do Estado fala sobre possibilidade de adoção de boa 
prática verificada no sistema prisional de Santa Catarina 
 
A possibilidade de adoção de uma boa prática verificada no Sistema Prisional do Estado 
de Santa Catarina foi um dos assuntos abordados durante visita protocolar realizada pelo 
Procurador do Estado, Paulo Adriano Silva, ao Tribunal de Contas (TCE-RO) nessa terça-
feira (22/11). 
https://tcero.tc.br/2022/11/23/em-visita-ao-tce-ro-procurador-do-estado-fala-sobre-
possibilidade-de-adocao-de-boa-pratica-verificada-no-sistema-prisional-de-santa-catarina/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC expõe obras de Willy Zumblick em espaço cultural que leva o nome do artista 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) abriu, nesta quarta-feira (23/11), a 
mostra temporária “Sete Danças de Zumblick”. A exposição marca a reabertura do Espaço 
Cultural Willy Zumblick, no hall da sede do TCE/SC, em Florianópolis, que passou por 
remodelação. O horário de visitação será das 7 às 19 horas, em dias úteis, até o dia 20 de 
dezembro. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-expoe-obras-de-willy-zumblick-em-espaco-cultural-que-leva-
o-nome-do-artista 
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