
 
 

   

 

  Nº 164/2022 Data: 25-11-22 

TCU 
TCU apresenta ações de fiscalização na área da saúde à equipe de transição 
governamental 
 
O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, 
reuniu-se, nesta terça-feira (22/11), na sede do TCU, em Brasília, com o grupo técnico do 
governo de transição da área da saúde. Durante o encontro, Dantas entregou ao 
coordenador do grupo, senador Humberto Costa, relatórios de fiscalização realizados pelo 
TCU. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-apresenta-acoes-de-fiscalizacao-na-area-
da-saude-a-equipe-de-transicao-governamental.htm 
 
TCU consolida dados de obras públicas federais em painel digital 
 
Está no ar o Painel de Obras Paralisadas. O espaço tem o objetivo de consolidar os dados 
de contratos relacionados a obras públicas custeadas com recursos federais. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-consolida-dados-de-obras-publicas-
federais-em-painel-digital.htm 
 
TCU entrega relatórios de auditorias em segurança pública à equipe de transição 
 
O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, se reuniu 
com os coordenadores do Grupo de Trabalho (GT) de Justiça e Segurança Pública do 
governo de transição, Flávio Dino e Wadih Damous.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-entrega-relatorios-de-auditorias-em-
seguranca-publica-a-equipe-de-transicao.htm 
 
Tribunal e parceiros lançam Plataforma de Compras Públicas para Inovação 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério da Economia e a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) realizaram, nesta segunda-feira (21/11), evento de 
lançamento da Plataforma de Compras Públicas para Inovação (CPIN). A plataforma traz 
soluções aos agentes públicos quanto à contratação de inovação. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-e-parceiros-lancam-plataforma-de-
compras-publicas-para-inovacao.htm 
 
TCE-AL 
Edição extra do Jornal Atricon traz VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 
 
A edição do Jornal Atricon - informativo dos Tribunais de Contas do Brasil – foi ao ar em 
uma edição extra, que traz o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que 
aconteceu entre os dias 16 e 18 de novembro, no Rio de Janeiro, na busca pelo 
aperfeiçoamento do controle externo brasileiro. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkyNw==&titulo=Edi%C3%A7%C3%A3o_extra_do_Jornal_Atricon_traz_
VIII_Encontro_Nacional_dos_Tribunais_de_Contas&cat=MQ== 
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TCE-AM 
TCE-AM alerta estado e municípios do AM sobre organização orçamentária da atenção 
básica de saúde 
 
Em continuidade ao processo de acompanhamento do desempenho dos municípios nas 
ações estratégicas do Programa Previne Brasil, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) emitiu alertas a todos os 62 municípios do Amazonas e ao Governo do Amazonas 
para que continuem o processo de reorganização de estratégias para operacionalização e 
aumento da eficácia e efetividade das ações e serviços da atenção básica em saúde. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61270 
 
Conselheiro do TCE-AM ministra curso de controle financeiro no último módulo do Profac 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fabian Barbosa, iniciou 
nesta quarta-feira (23) o curso ‘Controle Popular da Receita e Despesa Vinculada à Saúde 
e à Educação’ para os integrantes do Programa de Formação de Agentes de Controle 
Social (Profac). A atividade está sendo realizada de forma virtual, por meio do Centro de 
Mídias da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para alunos de todo o estado do 
Amazonas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61260 
 
TCE-BA 
Ouvidoria vai à Escola: Estudantes do Bartolomeu de Gusmão participam da última edição 
de 2022 
 
O Projeto Ouvidora vai à Escola encerrou, nesta quarta-feira (23.11), as atividades de 
2022, debatendo com os estudantes do Colégio do Estadual Bartolomeu de Gusmão, em 
Lauro de Freitas, sobre os problemas vivenciados no dia a dia da unidade de ensino. Na 
última apresentação, a ouvidora adjunta, Ana Patrícia Crisóstomo Pereira, e o auditor 
estadual de controle externo Juvenal Alves Costa mostraram que, para que o trabalho dos 
auditores seja eficaz e eficiente, é fundamental que o cidadão entenda que o controle da 
gestão pública é um dever de todos e que eles podem e devem acionar os órgãos de 
controle externo. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/ouvidoria-vai-a-escola-estudantes-do-bartolomeu-de-
gusmao-participam-da-ultima-edicao-de-2022 
 
2ª edição do Seminário Regional de Controle Interno reforça importância da sociedade 
local na administração pública 
 
Com interesse no aprimoramento da gestão pública, 202 controladores internos municipais 
participaram, na última segunda e terça-feira (21 e 22.11), do II Seminário Regional de 
Controle Interno - Território Piemonte Norte do Itapicuru . Promovido pelo Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), em parceria com a a União das Controladorias 
Internas do Estado da Bahia (UCIB) e o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia 
(TCM/BA), o evento contou com palestras sobre a importância do controle interno e 
questões alusivas a boas práticas na administração pública. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/2-edicao-do-seminario-regional-de-controle-interno-
reforca-importancia-da-sociedade-local-na-administracao-publica 
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TCE recebe Ponto de Captação Itinerante da PrevNordeste 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) vai abrir espaço para o Ponto de 
Captação Itinerante da PrevNordeste, que esclarece dúvidas sobre o Regime de 
Previdência Complementar do Servidor Público. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-recebe-ponto-de-captacao-itinerante-da-
prevnordeste 
 
TCM-BA 
SERVIDORES DO TCM PARTICIPAM DE ENCONTRO DE COMITÊ PARA ESTUDO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
O conselheiro substituto do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Antônio Emanuel 
Andrade de Souza, e o assessor da Superintendência de Controle Externo, Joubert 
Ferreira da Silva Neto, participam, entre os dias 23 e 25 de novembro, do 2º Encontro 
Presencial do Comitê de Estudos e Sistematização da Administração Pública do Instituto 
Rui Barbosa – IRB. O encontro é realizado em Brasília. 
https://www.tcm.ba.gov.br/servidores-do-tcm-participam-de-encontro-de-comite-para-
estudo-da-administracao-publica/ 
 
TCE-CE 
Série de animes tutoriais sobre Transparência Ativa inicia nesta quinta-feira (24) 
 
Uma série de animes tutoriais sobre Transparência Ativa começa a ser disponibilizada a 
partir desta quinta-feira (24/11), na plataforma digital transparenciaativa.tce.ce.gov.br. Ao 
todo, serão seis produções veiculadas semanalmente, sempre às quintas-feiras. O primeiro 
episódio orienta o cidadão como requerer uma Certidão Negativa de Contas Julgadas 
Irregulares, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O anime tutorial utiliza recursos 
gráficos em 2D e ilustrações. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5199-serie-de-animes-tutoriais-sobre-
transparencia-ativa-inicia-nesta-quinta-feira-24 
 
TCE-ES 
Conselheiro Domingos Taufner realiza palestra sobre cultura previdenciária no 21º 
Congresso Nacional de Previdência 
 
O conselheiro Domingos Taufner apresentou, na manhã desta quarta-feira (23), a palestra 
“Como os Tribunais de Contas e os RPPS podem fomentar na sociedade a cultura 
previdenciária”, durante sua participação no 21º Congresso Nacional de Previdência da 
Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem). 
https://www.tcees.tc.br/e-importante-que-a-sociedade-como-um-todo-entenda-a-
importancia-da-previdencia-social-afirma-domingos-taufner-em-palestra-no-21o-
congresso-nacional-de-previdencia/ 
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Tribunal de Contas participa do Fórum Estadual das Secretarias Municipais de 
Administração 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) participou da 26ª edição do 
Fórum Estadual de Secretarias Municipais de Administração do Espírito Santo (FESMAD), 
realizado nesta quarta-feira (23), em Vitória. Ao todo, 42 municípios estiveram 
representados no encontro. 
https://www.tcees.tc.br/tribunal-de-contas-participa-do-forum-estadual-das-secretarias-
municipais-de-administracao/ 
 
TCM-GO 
Presidente Joaquim de Castro integra diretoria da Atricon recebida em audiência na 
Câmara dos Deputados 
 
Com o presidente Cezar Miola (TCE-RS) e o vice-presidente Executivo, Edilson Silva (TCE-
RO), o presidente do TCMGO, Joaquim de Castro, que é  vice-presidente de Relações 
Político-Institucionais da Atricon, esteve na Câmara dos Deputados hoje, 23. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/11/jcatriconbsb23-11/ 
 
TCE-MT 
Pioneiro no Brasil: TCE-MT protocola na ALMT projeto que institui Código de Processo de 
Contas 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) protocolou na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT) o Projeto de Lei 16385/2022, que institui o primeiro Código de 
Processo de Contas do Brasil. Em reunião com parlamentares, nesta quarta-feira (23), o 
presidente do órgão, conselheiro José Carlos Novelli, defendeu a relevância da 
regulamentação das normas que regem as ações do controle externo. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/pioneiro-no-brasil-tce-mt-protocola-na-almt-projeto-que-
institui-codigo-de-processo-de-contas/55369 
 
TCE-MG 
Escola de Conta forma alunos de pós-graduação em Finanças Públicas 
 
A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo forma, na próxima semana, sua 
terceira turma do curso de Pós-Graduação – especialização em Finanças Públicas no 
formato à distância. A formatura será na quarta-feira (30/11), a partir das 17h, no Auditório 
Vivaldi Moreira.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626042 
 
TCEMG e Prefeitura de Nova Lima assinam termo para adoção do "Na Ponta do Lápis" na 
cidade 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais e a Prefeitura de Nova Lima assinaram, na quarta-
feira (23/11), um termo de cooperação para a adoção do aplicativo Na Ponta do Lápis pela 
Rede Pública de Ensino do município da Grande BH. A solenidade, que teve a presença 
do conselheiro Cláudio Terrão e do prefeito João Marcelo Dieguez, ocorreu no Teatro 
Municipal Manuel Franzen de Lima, no centro de Nova Lima. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626045 
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Tribunal de Contas suspende licitação em Nova Serrana 
 
Na sessão dessa quinta-feira, 24 de novembro, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas 
de Minas referendou a decisão monocrática do conselheiro substituto Telmo Passareli de 
suspender a concorrência 03/2022, processo licitatório 189/2022, deflagrado pela 
prefeitura municipal de Nova Serrana. O objetivo da licitação é a “concessão onerosa para 
gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo 
eletrônico pago, denominado “Zona Azul”, incluindo monitoramento social e administração 
de solução de estacionamento digital. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626047 
 
Novo Plano Estratégico do IRB é aprovado por unanimidade 
 
A servidora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) Joelma Conceição 
Oliveira esteve presente na reunião de apresentação do novo Plano Estratégico para a 
diretoria do Instituto Rui Barbosa IRB hoje, 24 de novembro, no Instituto Serzedello Corrêa 
(ISC), em Brasília. Joelma é integrante do Grupo de Trabalho (GT) 3, do Comitê Técnico 
de Estudos e Sistematização da Administração Pública (CTESAP), do IRB. O novo Plano 
Estratégico foi aprovado por unanimidade. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626046 
 
TCEMG participa de oficina promovida pelo IRB e USP 
 
A diretora da Escola de Contas do TCEMG, Naila Mourthé e a coordenadora de pós-
graduação da Escola, Luciana Raso, participam nesta quarta e quinta-feira (23 e 24 de 
novembro), em Brasília, de uma oficina para modelagem do projeto político pedagógico 
nas Escolas de Contas.  O curso tem duração de 12h e está sendo ministrado por 
professores da Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o Instituto Rui Barbosa 
(IRB). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626043 
 
Tribunal de Contas suspende licitação da Prefeitura de Caratinga em informática 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) confirmou 
a decisão monocrática do conselheiro substituto Hamilton Coelho, que suspendeu o 
Pregão Presencial nº 102/2022, Processo Licitatório nº 204/2022, da prefeitura de 
Caratinga.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626044 
 
TCE-PA 
Novo presidente do TRT-8 faz visita ao Tribunal de Contas 
 
A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Lourdes 
Lima, recebeu na terça-feira, 22, o recém-eleito presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho 8ª Região (TRT-8), desembargador Marcus Augusto Losada Maia, em visita 
institucional. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6881-novo-presidente-do-trt-8-faz-visita-ao-
tribunal-de-contas 
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“LGPD o que diz a Lei?” responde a dúvidas sobre a nova legislação de proteção de dados 
 
O Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD) do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
(TCE-PA) acaba de lançar o especial “LGPD o que diz a Lei?”, que consiste em um 
conjunto de perguntas e respostas sobre a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), a fim de esclarecer possíveis dúvidas sobre a aplicação da legislação no 
dia a dia. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6880-lgpd-o-que-diz-a-lei-responde-a-
duvidas-sobre-a-nova-legislacao-de-protecao-de-dados 
 
TCE-PA participa de Congresso da Associação Nacional de Entidades de Previdência de 
Estados e Municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) esteve entre as instituições 
participantes do 21º Congresso Nacional de Previdências da Associação Nacional de 
Entidades de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem), realizado de 21 a 23 de 
novembro no município de Bento Gonçalves (RS). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6884-tce-pa-participa-de-congresso-da-
associacao-nacional-de-entidades-de-previdencia-de-estados-e-municipios 
 
TCE-PB 
AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-PB PARTICIPAM DO 5º 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). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/auditores-de-controle-externo-do-tce-pb-participam-do-5o-
congresso-nacional-da-categoria-em-fortaleza 
 
TCE-PR 
TCE-PR realiza auditorias presenciais sobre atenção básica à saúde em 11 municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) realizou, no segundo semestre deste ano, 
fiscalizações presenciais sobre o tema da atenção básica à saúde em 11 municípios 
paranaenses. Os trabalhos, previstos no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 da 
Corte, foram desempenhados por servidores da Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do 
órgão. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-realiza-auditorias-presenciais-sobre-atencao-
basica-a-saude-em-11-municipios/10129/N 
 
Após 33 anos no TCE-PR, conselheiro Nestor Baptista tem aposentadoria concedida 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aprovou, de forma unânime, 
o pedido de aposentadoria formulado pelo decano da Corte, conselheiro Nestor Baptista. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/apos-33-anos-no-tce-pr-conselheiro-nestor-baptista-
tem-aposentadoria-concedida/10131/N 
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TCE-PE 
Conselheiro Valdecir Pascoal recebe Medalha do Mérito do MPPE 
 
O conselheiro Valdecir Pascoal recebeu, na tarde dessa quarta-feira (23), a Medalha do 
Mérito Patrono Roberto Lyra, a mais alta condecoração concedida pelo Ministério Público 
de Pernambuco (MPPE) a pessoas que se destacaram com relevantes serviços prestados 
à sociedade. A solenidade fez parte da programação comemorativa da Semana do MPPE 
e contou com a presença da Procuradora-Geral em exercício do Ministério Público de 
Contas, Maria Nilda da Silva, e de diversas autoridades do Estado. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6811-conselheiro-valdecir-pascoal-recebe-medalha-do-merito-do-mppe 
 
Seminário promove o fortalecimento das Ouvidorias pernambucanas 
 
O conselheiro ouvidor do TCE, Carlos Neves, será um dos palestrantes do II Seminário 
Rede Ouvir PE: Fortalecendo as Ouvidorias Pernambucanas, que acontece nos próximos 
dias 29 e 30, em Caruaru. O evento, que é direcionado para o público de ouvidorias 
públicas e privadas, gestores públicos, estudantes e sociedade civil, vai acontecer de forma 
presencial, das 8h30 às 17h, na Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6809-seminario-promove-o-fortalecimento-das-ouvidorias-
pernambucanas 
 
Modelagem do Projeto Político Pedagógico nas Escolas de Contas é desenvolvido em 
oficina realizada por Comitê Técnico do IRB 
 
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), Lilian Martins, juntamente 
com a diretora executiva da Escola de Contas Alcides Nunes, Valéria Leal e a servidora 
Alana Barros estão participando da “Oficina para a Modelagem do Projeto Político 
Pedagógico nas Escolas de Contas dos Tribunais de Contas” que está sendo realizada no 
Instituto Serzedello Corrêa (ISC), em Brasília/DF. O evento é organizado pelo Comitê 
Técnico de Aperfeiçoamento Profissional, do Instituto Rui Barbosa (IRB), comandado pela 
presidente Lilian Martins. 
https://www.tce.pi.gov.br/presidente-do-tce-pi-participa-de-oficina-realizada-por-comite-
tecnico-do-irb/ 
 
TCE-RN 
Prefeitos e gestores municipais recebem orientações sobre contas anuais de governo 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) realizou, nesta quarta-feira (23), um curso sobre 
contas de governo dos prefeitos. O evento “Contas de Governo Dos Prefeitos: Inovações 
E Boas Práticas” abordou a incorporação dos comentários do gestor nas contas de 
governo, vigente desde 2017. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4296#gsc.tab=0 
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TCE-RS 
Seminário do TCE-RS e UFRGS debate saneamento e crise ambiental na gestão municipal 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), em conjunto com a Faculdade de Ciências 
Econômicas e Escola de Administração da UFRGS, promove, no dia 8 de dezembro, o 
Seminário Saneamento, Crise Ambiental e Gestão Municipal. Destinado a servidores 
públicos e gestores dos órgãos fiscalizados pelo TCE-RS, além de comunidade acadêmica 
e sociedade, o evento será realizado no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas 
da UFRGS (Av. João Pessoa, 52, 4º pavimento), em Porto Alegre, das 9h às 12h e das 
14h às 18h. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-promove-seminario-saneamento-crise-ambiental-e-gestao-
municipal/ 
 
Melhorias no Poder Legislativo é tema de seminário em São Gabriel 
 
O município de São Gabriel recebeu, nesta quarta-feira (23), evento do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS) para debater o Poder Legislativo. Promovido pela Escola de Gestão 
e Controle do Tribunal, em parceria com a Câmara de Vereadores de São Gabriel, o 
seminário objetivou apresentar oportunidades de melhoria institucional. 
https://tcers.tc.br/noticia/melhorias-no-poder-legislativo-e-tema-de-seminario-em-sao-
gabriel/ 
 
Fiscalização do TCE-RS gera economia de R$ 447 mil em obras rodoviárias estaduais 
 
Em ação de acompanhamento junto à Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-RS) gerou uma economia aos cofres públicos de R$ 447 mil. A 
fiscalização ocorreu no monitoramento das licitações publicadas na esfera estadual pela 
equipe de engenharia do Serviço de Auditoria Estadual I (SAE-I) do TCE-RS. Foram 
detectados problemas no edital nº 19/2022, que consistia na prestação de serviços de 
sinalização horizontal a vertical (pinturas, placas e taxões) em cerca de 360 quilômetros de 
rodovias administradas pela EGR. 
https://tcers.tc.br/noticia/fiscalizacao-do-tce-rs-gera-economia-de-r-447-mil-em-obras-
rodoviarias-estaduais/ 
 
TCE-RO 
Nota técnica do Gaepe-RO a respeito de igualdade racial é tema de reunião envolvendo 
representantes do TCE-RO, MPF e UNIR 
 
O Presidente do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Conselheiro Paulo Curi Neto, 
recebeu nessa quarta-feira (23/11), na sede da instituição, a Procuradora do Ministério 
Público Federal (MPF), Gisele Bleggi, e a Professora da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR), Rosângela Aparecida Hilário. 
https://tcero.tc.br/2022/11/24/nota-tecnica-do-gaepe-ro-a-respeito-de-igualdade-racial-e-
tema-de-reuniao-envolvendo-representantes-do-tce-ro-mpf-e-unir/ 
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TCE-SC 
Conselheiro do TCE/SC conversa com prefeitos e secretário de Infraestrutura do Estado 
para tomar decisão sobre transporte entre Itajaí e Navegantes 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) Luiz Eduardo Cherem 
reuniu, na tarde desta terça-feira (22/11), em Florianópolis, três representantes do 
Executivo interessados em resolver questões relacionadas ao serviço de ferryboat entre os 
municípios de Itajaí e Navegantes. 
https://www.tcesc.tc.br/conselheiro-do-tcesc-conversa-com-prefeitos-e-secretario-de-
infraestrutura-do-estado-para-tomar 
 
TCM-SP 
TCMSP suspende edital de reforma e conservação de 90 escolas municipais 
 
A imprensa repercutiu decisão do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
por meio do conselheiro Roberto Braguim, que suspendeu um edital de concorrência da 
Secretaria Municipal de Educação prevendo a reforma e conservação de 90 escolas 
municipais da Zona Leste, em um contrato de R$ 4,7 bilhões. Os auditores do Tribunal 
apontaram 35 irregularidades no edital, que poderá ser liberado tão logo a Prefeitura faça 
os ajustes necessários. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/53306 
 
Telemedicina é destaque em palestra na EGC 
 
A telemedicina ganhou enorme relevância no universo da prestação de serviços de saúde 
com a chegada da pandemia de COVID-19, um dos maiores desafios sanitários em escala 
global deste século. E para apresentar um panorama sobre a prática, sua realidade, 
desafios e o futuro do atendimento médico remoto, a Escola de Gestão e Contas Públicas 
(EGC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) trouxe, na terça-feira 
(22/11), André Medici, destacado consultor de organismos internacionais, como a 
Organização das Nações Unidas e Banco Mundial. O especialista participou do evento 
online diretamente de Nova York. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/53307 
 
TCE-SE 
TCE define áreas que serão priorizadas nas auditorias do próximo ano 
 
Pessoal, Saúde, Urbanismo, Administração e Educação. Estas serão as áreas priorizadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) nas auditorias previstas para o ano de 2023, 
conforme consta no Plano Anual de Auditoria (PAA), aprovado pelo colegiado no Pleno 
desta quinta-feira, 24, após propositura do conselheiro presidente, Flávio Conceição. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2206 
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TCE-TO 
Servidores participam de palestra sobre prevenção do câncer de próstata 
 
A prevenção é o melhor caminho. Com esse tema foi realizada uma palestra direcionada 
para os homens servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO) sobre como 
prevenir o câncer de próstata.  
https://www.tceto.tc.br/servidores-participam-de-palestra-sobre-prevencao-do-cancer-de-
prostata/ 
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