
 
 

   

 

  Nº 165/2022 Data: 28-11-22 

TCE-AL 
Escola de Contas participa do Comitê Técnico do Instituto Rui Barbosa 
 
A Escola de Contas Conselheiro José Alfredo de Mendonça, do Tribunal de Contas do 
Estado de Alagoas, participou da oficina do Comitê Técnico do Instituto Rui Barbosa, em 
Brasília, no Instituto Serzedello Corrêa (Escola de Contas do TCU), que foi voltada para o 
aperfeiçoamento profissional das instituições. O encontro reuniu servidores de vinte e cinco 
Tribunais de Contas de todo o país. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkyOQ==&titulo=Escola_de_Contas_participa_do_Comit%C3%AA_T%C
3%A9cnico_do_Instituto_Rui_Barbosa&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Comitê do IRB avança na contratação de assistência com foco na avaliação de compras 
públicas 
 
O conselheiro Reginaldo Ennes, ouvidor do Tribunal de Contas do Amapá, esteve reunido 
com Rodrigo Mota, representante sênior da Agência de Comércio de Desenvolvimento dos 
Estados Unidos para o Brasil, tratando sobre acordo com o Instituto Rui Barbosa (IRB) com 
foco em auditorias em contas públicas. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/comite-do-irb-avanca-na-contratacao-de-assistencia-
com-foco-na-avaliacao-de-compras-publicas 
 
TCE-AM 
TCE-AM cria painel de referência para fiscalizar contratos da Seap 
 
Para fiscalizar contratos de fornecimento de alimentação prisional, o Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM), por meio da Secretaria de Controle Externo (Secex), criou um painel 
de referência que servirá para análise dos contratos firmados pela Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciária (Seap). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61279 
 
Presidente do TCE-AM receberá medalha da Aleam na próxima quarta (30) 
 
Em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade amazonense, o presidente do 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, receberá a 
Medalha Ruy Araújo, concedida pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).  A 
solenidade de homenagem acontece na próxima quarta-feira (30), às 11h, no plenário do 
poder legislativo. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61274 
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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 
Curso de Estudos Avançados do IRB aborda sustentabilidade ambiental e 
desenvolvimento econômico 
 
O IV encontro do Curso de Estudos Avançados do Instituto Rui Barbosa (IRB) aconteceu 
nesta sexta-feira (25/11), na sede do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), Escola do Tribunal 
de Contas da União (TCU), em Brasília-DF, e contou com a participação de Conselheiros 
dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5201-curso-de-estudos-avancados-do-
irb-aborda-sustentabilidade-ambiental-e-desenvolvimento-economico 
 
Instituto Rui Barbosa e TCE Ceará participam de reunião sobre o novo questionário do 
IEGM 2023 
 
O Comitê Técnico de Avaliação de Indicadores de Gestão Pública, do Instituto Rui Barbosa 
(IRB), realizou, na tarde da quarta-feira (23/11), uma reunião online da Rede Nacional de 
Indicadores Públicos (Rede Indicon). Dois temas estiveram em pauta: apresentação do 
novo questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), a ser aplicado no 
ano de 2023, referente ao exercício de 2022; e deliberações gerais do Comitê Técnico. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5200-instituto-rui-barbosa-e-tce-ceara-
participam-de-reuniao-sobre-o-novo-questionario-do-iegm-2023 
 
TCDF 
Está no ar a página de Pesquisas Prontas de Jurisprudência do TCDF 
 
O Tribunal de Contas do DF lançou a página de Pesquisas Prontas de Jurisprudência, com 
o objetivo de possibilitar o acesso à jurisprudência desta Corte Contas por meio de 
documentos elaborados pela Supervisão de Sistemas de Informação, Legislação e 
Jurisprudência em resposta às demandas de pesquisa jurisprudencial realizadas pelo 
público interno (membros e servidores) e externo (jurisdicionados, advogados e sociedade 
em geral). 
https://www2.tc.df.gov.br/esta-no-ar-a-pagina-de-pesquisas-prontas-de-jurisprudencia-do-
tcdf/ 
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TCE-ES 
Projeto “Semear Cidadania” realiza sua 3ª oficina, em evento presencial nesta quinta-feira 
(1º) 
 
Na quinta-feira, 1º de dezembro, das 13 às 17 horas, será realizada a terceira oficina do 
Projeto “Semear Cidadania”, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).  
https://www.tcees.tc.br/projeto-semear-cidadania-realiza-sua-3a-oficina-em-evento-
presencial-nesta-quinta-feira-1o/ 
 
TCE-MS 
TCE-MS promove Novembro Azul com tema futebol 
 
Com o tema “Quem cuida da saúde marca um golaço”, o Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, promoveu nesta sexta-feira, 25 de novembro, uma programação 
especialmente voltada aos cuidados e à saúde do homem em alusão ao movimento 
Novembro Azul. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6861/tce-ms-promove-novembro-azul-com-
tema-futebol 
 
Auditores do TCE-MS palestram em evento do Conselho de Contabilidade de MS 
 
O Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul realiza durante toda a sexta-
feira, 25 de novembro, o “XXI Encontro Estadual de Contabilidade do MS”. O evento que 
está sendo realizado on-line, tem o apoio do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
para a capacitação de temas relacionados a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e 
Prestação de Contas. O Encontro tem o objetivo de efetuar discussões, fomentar reflexões 
sobre a importância da contabilidade de forma abrangente, discutindo suas características, 
avanços e desafios. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6859/auditores-do-tce-ms-palestram-em-
evento-do-conselho-de-contabilidade-de-ms 
 
TCE-MG 
Atuação do TCE impede erros na Lei Orçamentária Anual do Governo de Minas 
 
Um relatório elaborado pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão 
do Estado (Cfamge), do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), impediu 
alguns erros por parte do Governo de Minas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 
para o exercício de 2023. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626049 
 
Tribunal participa de entrega de medalha do Conselho Estadual de Educação 
 
“Determino a sua suspensão, na fase em que se encontra”. Assim se manifestou o 
colegiado da Segunda Câmara na sessão dessa última quinta-feira, 24 de novembro, 
referendando a decisão monocrática do conselheiro Wanderley Ávila na denúncia ao edital 
de concurso público n. 01/2022, promovido pela prefeitura de Chácara, na Zona da Mata 
mineira, para preenchimento de cargos na municipalidade. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626048 
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Servidor participa de Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo 
 
O analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), 
Diogo Ribeiro Ferreira, participou nesta sexta-feira (25), da 5ª edição do Congresso 
Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (Conacon), 
realizado em Fortaleza (CE). O analista, que é doutor e mestre em Direito e Justiça, falou 
sobre a prescrição do processo eletrônico e dos termos de ajustamento de conduta e de 
gestão. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626051 
 
TCE-PA 
Tribunal de Contas aborda aspectos da pensão por morte de servidor público em palestra 
em Marabá 
 
No dia 11 de novembro, no auditório da Unidade de Representação de Marabá, foi 
proferida pelo auditor de controle externo Geomar Brito de Jesus palestra sobre os 
“Aspectos relevantes da pensão por morte do servidor público”, tendo como público 
servidores estaduais e municipais da região do sul e sudeste do estado. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6883-tribunal-de-contas-aborda-aspectos-
da-pensao-por-morte-de-servidor-publico-em-palestra-em-maraba 
 
Comissão apresenta Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico 
de Curso (PPC) à Presidência do TCE-PA 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) concluiu mais uma etapa na busca pelo 
credenciamento da Escola de Contas Alberto para a oferta de curso de pós-graduação lato 
sensu. Nesta quinta-feira, 24, foram apresentados à Conselheira Presidente Lourdes Lima 
os resultados dos trabalhos realizados com esse intento pela Comissão para a Elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 
liderada pelo Conselheiro Substituto Daniel Mello. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6888-comissao-apresenta-plano-de-
desenvolvimento-institucional-pdi-e-projeto-pedagogico-de-curso-ppc-a-presidencia-do-
tce-pa 
 
TCE-PR 
Agência deve devolver R$ 181,8 mil a Foz por campanha irregular da Câmara Municipal 
local 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou que uma agência de 
comunicação e marketing contratada pela Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu 
restitua R$ 181.754,28 ao tesouro público do município. A importância foi paga pela 
entidade à empresa em 2020 com a finalidade de promover campanha publicitária 
educativa objetivando o combate à pandemia da Covid-19. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/agencia-deve-devolver-r$-1818-mil-a-foz-por-
campanha-irregular-da-camara-municipal-local/10135/N 
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TCE-PR define a agenda de obrigações dos municípios para o exercício de 2023 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) publicou em seu portal na internet a 
Instrução Normativa (IN) nº 175/22, que estabelece a agenda de obrigações municipais 
para o exercício financeiro de 2023, a ser observada pela administração direta e indireta 
dos poderes Executivo e Legislativo dos 399 municípios paranaenses. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-define-a-agenda-de-obrigacoes-dos-municipios-
para-o-exercicio-de-2023/10134/N 
 
Gastos com terceirizados na saúde devem ser contabilizados como despesas com pessoal 
 
Por meio da emissão de medida cautelar, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-
PR) determinou que, a partir de 2023, a Prefeitura de Palmas passe a contabilizar como 
despesas com pessoal os gastos decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra 
voltados à prestação de serviços de atenção básica à saúde nesse município da Região 
Sul do Paraná. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/gastos-com-terceirizados-na-saude-devem-ser-
contabilizados-como-despesas-com-pessoal/10133/N 
 
TCE-PE 
Presidente inicia visitas para criação do comitê pela Primeira Infância 
 
O presidente Ranilson Ramos deu início aos procedimentos para criação de um Comitê 
Estadual pela Primeira Infância em Pernambuco, que deve reunir representantes do 
Governo do Estado, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ministério Público Estadual, 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), além de organizações não governamentais, 
entre outros. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6812-presidente-inicia-visitas-para-criacao-do-comite-pela-primeira-
infancia 
 
TCE e Cremepe discutem atendimento a pacientes com autismo 
 
Na última terça-feira (22), o conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, Dirceu 
Rodolfo de Melo Júnior, realizou mais um encontro para tratar das ações que serão 
implantadas no Estado nos atendimentos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). Dessa vez, além do secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, também 
participou o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremepe), Maurício 
Matos. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6813-tce-e-cremepe-discutem-atendimento-a-pacientes-com-autismo 
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TCE-PI 
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 Piauí realizará Seminário Estadual de Resíduos Sólidos em parceria com MPPI e 
Governo do Estado. 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), em parceria com o Ministério Público 
do Piauí (MP-PI) e o Governo Estadual realizam no próximo dia 1º de dezembro o 
Seminário Estadual de Resíduos Sólidos e Logística Reserva. Cujo tema: 
“Responsabilidade Compartilhada da Gestão Pública” tratará do papel do Estado na gestão 
integrada dos resíduos sólidos no Piauí, das iniciativas do TCE Piauí juntos aos municípios 
para o cumprimento da política nacional de resíduos sólidos. O seminário terá mais 10 
outros painéis sobre o tema. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-realizara-seminario-estadual-de-residuos-solidos-em-
parceria-com-mppi-e-governo-do-estado/ 
 
TCE-RN 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-realizara-seminario-estadual-de-residuos-solidos-em-
parceria-com-mppi-e-governo-do-estado/ 
 
O Instituto Rui Barbosa (IRB) aprovou por unanimidade o novo Plano Estratégico (2023-
2027) durante reunião da Diretoria e Presidentes de Comitês Técnicos, realizada na tarde 
dessa quarta-feira (23), na sede do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), Escola de Gestão do 
Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília-DF. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4297#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 
TCE/SC define o conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior para relatar as Contas do 
Governo do Estado de 2023 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, será o relator das contas do Governo do Estado relativas ao 
exercício de 2023, primeiro ano da gestão do governador eleito Jorginho Melo. A definição 
ocorreu na sessão ordinária telepresencial de 31 de outubro, e a portaria N. TC-0580/2022 
foi publicada no Diário Oficial eletrônico do TCE/SC desta segunda-feira (21/11). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-define-o-conselheiro-adircelio-de-moraes-ferreira-junior-
para-relatar-contas-do-governo-do 
 
No Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, TCE/SC 
demonstra algumas ações voltadas para o mesmo objetivo 
 
25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres 
e, com o intuito de contribuir para a redução e para a erradicação dos casos, o Tribunal de 
Contas de Santa Catarina (TCE/SC) executa algumas ações de fiscalização, que buscam 
traçar o diagnóstico da situação no Estado e apresentar sugestões para a definição de 
políticas públicas. 
https://www.tcesc.tc.br/no-dia-internacional-para-eliminacao-da-violencia-contra-
mulheres-tcesc-demonstra-algumas-acoes 
Integrantes do TCE/SC levam exemplos de práticas da instituição ao Summit Cidades 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) levou esta semana práticas 
desenvolvidas pela Corte de Contas ao Summit Cidades 2022. O evento, realizado em 
Florianópolis, reúne prefeitos, gestores públicos, empresários e a comunidade acadêmica, 
com palestras, workshops e oficinas sobre a eficiência urbana dos municípios em torno de 
temas como a transformação de cidades sustentáveis, resilientes e inteligentes. 
https://www.tcesc.tc.br/integrantes-do-tcesc-levam-exemplos-de-praticas-da-instituicao-
ao-summit-cidades 
 
TCE-SP 
Especialistas e órgãos públicos debatem PNI e vacinação nos municípios 
 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) reuniu nesta sexta-feira (25/11) 
autoridades, gestores públicos, técnicos e especialistas da área da saúde para debater, 
em um encontro técnico, os desafios enfrentados pelos municípios na implementação do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-especialistas-e-orgaos-publicos-debatem-pni-e-
vacinacao-municipios 
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Tribunal alerta 560 cidades por risco de descumprir LRF 
 
Das 644 Prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 
560 delas – um percentual de 87% – receberam alertas por risco de descumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-alerta-560-cidades-por-risco-descumprir-lrf 
 
Tribunal de Contas debate discriminação e assédio no setor público 
 
Com a participação da Atriz, Cantora e Ativista Social Zezé Motta, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) promoveu, ontem (24/11), às 10h00, no Auditório Nobre, na 
Capital, evento para debater o combate à discriminação no setor público. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-debate-discriminacao-e-assedio-setor-
publico 
 
Tribunal de Contas fiscaliza 223 creches em 190 municípios do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, nesta sexta-feira (25/11), 
fiscalização surpresa para verificar a situação das creches da rede municipal de ensino 
(com exceção da Capital, que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Município). A ação 
envolve a vistoria de 223 escolas distribuídas em 190 municípios do Estado. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-fiscaliza-223-creches-190-municipios-
estado 
 
TCM-SP 
TCMSP participa do combate à violência contra a mulher em apoio à ONU 
 
A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu a data de 25 de novembro como um 
marco da Campanha Mundial de Combate à Violência Contra as Mulheres. Nesse dia, em 
1960, as irmãs dominicanas Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, conhecidas como “Las 
Mariposas” (as mariposas), que lutavam por soluções para os problemas sociais do seu 
país, foram brutalmente assassinadas por agentes do Estado durante a ditadura de Rafael 
Trujillo, na República Dominicana. A morte das irmãs é considerada um dos principais 
fatores que levou ao fim da ditadura de Trujillo, em 1961.O Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCMSP) também participa desse esforço de enfrentamento à violência 
contra as mulheres. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/54353 
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Representantes do TCMSP apresentam trabalhos acadêmicos em Congresso 
Internacional na Bolívia 
 
Representantes do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) participam do 
XXVII Congresso Internacional promovido pelo Centro Latino-Americano de Administração 
para o Desenvolvimento (CLAD), que acontece de 22 a 25 de novembro, na cidade de 
Sucre, na Bolívia. Nesse evento, que debate a Reforma do Estado e Administração Pública, 
as servidoras e servidores do TCMSP, entre outros integrantes, apresentaram trabalhos 
acadêmicos em painel com enfoque sob o tema central do congresso: "Inteligência 
Artificial, Inovação e abordagem às pessoas”. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/54341 
 
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 
 
TCE-TO 
Avaliação Periódica de Desempenho está disponível aos servidores da Corte 
 
A Avaliação Periódica de Desempenho (APD) já está disponível no site e na Intranet para 
os servidores do quadro de pessoal efetivo do Tribunal de Contas do Tocantins. Aplicada 
por meio da Diretoria de Recursos Humanos (RH), a avaliação busca analisar fatores 
técnicos e comportamentais, dentre eles a qualidade do serviço, assiduidade e nível de 
conhecimento. 
https://www.tceto.tc.br/avaliacao-periodica-de-desempenho-esta-disponivel-aos-
servidores-da-corte-3/ 
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