
 
 

   

 

  Nº 169/2022 Data: 02-12-22 

TCU 
Erro em norma do Ministério da Economia permitia pagamento acima do teto constitucional 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou o 8º Ciclo da Fiscalização Contínua de 
Folhas de Pagamento. O trabalho ocorre desde 2015 nos órgãos e nas entidades públicas 
federais. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/erro-em-norma-do-ministerio-da-economia-
permitia-pagamento-acima-do-teto-constitucional.htm 
 
Tribunal fiscaliza campanhas publicitárias do governo associadas a fake news 
 
O TCU analisou duas representações de autoria do subprocurador-geral do Ministério 
Público junto ao TCU a respeito de despesas com publicidade do Governo Federal. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-fiscaliza-campanhas-publicitarias-do-
governo-associadas-a-fake-news.htm 
 
Evento vai debater o papel da administração pública no combate ao racismo 
 
No dia 20 de novembro, foi celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, 
instituído oficialmente pela Lei 12.519/2011. Além de reconhecer a importância do 
processo de luta contra a escravidão, a data marca a valorização da cultura afro-brasileira 
e o combate ao racismo no país. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/evento-vai-debater-o-papel-da-administracao-
publica-no-combate-ao-racismo.htm 
 
TCE-AC 
CONSELHEIRO RIBAMAR TRINDADE É ELEITO E EMPOSSADO POR ACLAMAÇÃO 
PRESIDENTE DO TCE/AC PARA O BIÊNIO 2023/2024 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre em Sessão Especial realizada na manhã desta 
quinta-feira, 01, com a participação de todos os Conselheiros titulares e a Procuradora-
Chefe do Ministério Público de Contas, Anna Helena de Azevedo Lima Simão, elegeu e 
nomeou por aclamação a próxima equipe de gestão para o Biênio 2023/2024. A Sessão 
Especial foi realizada de forma virtual com votação aberta e declarada e foi transmitida pela 
Rádio Web do TCE/AC. 
https://tceac.tc.br/2022/12/01/conselheiro-ribamar-trindade-e-eleito-e-empossado-por-
aclamacao-presidente-do-tce-ac-para-o-bienio-2023-2024/ 
 
TCE/AC REALIZA I SEMINÁRIO DE DIÁLOGO SOBRE GESTÃO DA EDUCAÇÃO 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre, por meio da Escola de Contas, Conselheiro 
Alcides Dutra de Lima realiza nos dias 29 e 30 de novembro o Primeiro Seminário de 
Diálogo sobre Gestão da Educação com Base em Indicadores. 
https://tceac.tc.br/2022/11/30/tce-ac-realiza-i-seminario-de-diaologo-sobre-gestao-da-
educacao/ 
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TCE-AM 
Acadêmicos de Serviços Jurídicos do Cetam visitam TCE-AM em visita guiada 
 
Alunos do curso de Serviços Jurídicos do Cetam visitam o Tribunal de ConytasAcadêmicos 
do Curso Técnico de Serviços Jurídicos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas 
(Cetam), em parceria com a Escola Estadual Vicente Telles de Souza, participaram, nesta 
quinta-feira (01), da visita guiada promovida pela Escola de Contas Públicas (ECP) do 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61347 
 
Na sede da Corte de Contas, prefeito de Manaus assina ordem de serviço para construção 
da passarela em frente ao TCE-AM 
 
Com o objetivo de melhorar o fluxo de trânsito e diminuir o congestionamento em frente ao 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou 
na manhã desta quinta-feira (1º), na sede da Corte de Contas amazonense, a ordem de 
serviço que autoriza o início das obras da passarela em frente ao Tribunal. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61342 
 
TCE-BA 
TCE/BA colabora com Grupo de Transição Governamental 
 
A mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), integrada pelos 
conselheiros Marcus Presidio (presidente), Antonio Honorato (vice-presidente) e Gildásio 
Penedo Filho (corregedor) se reuniu, na manhã de quinta-feira (1º.12), com o governador 
eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A reunião técnica visa ao alinhamento no processo 
de transição ao novo governo. O encontro ocorreu na sede da Desenbahia e contou ainda 
com a participação de Luiz Caetano, secretário de Relações Institucionais, e Adolpho 
Loyola, Assistente Especial do Quadro Especial da Casa Civil, que integram o Grupo de 
Transição Governamental. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-colabora-com-grupo-de-transicao-
governamental 
 
Gabinete da Conselheira Carolina Matos se reúne com Ministério Público da Bahia para 
discussão de projetos na área de educação 
 
Com o objetivo de apresentar os Projetos desenvolvidos pelo Ministério Público da Bahia 
(MP/BA) na área de Educação, o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio 
Operacional de Defesa da Educação (CEDUC), Adalvo Dourado, convidou a conselheira 
Carolina Matos, coordenadora do Projeto Educação é da Nossa Conta do Tribunal de 
Contas da Bahia (TCE/BA), para reunião que aconteceu na quarta-feira passada (23 de 
novembro). 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/gabinete-da-conselheira-carolina-costa-se-reune-com-
ministerio-publico-da-bahia-para-discussao-de-projetos-na-area-de-educacao 
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TCM-BA 
ALINE PAIM É ELEITA PROCURADORA-GERAL DO MPC 
 
A procuradora de contas Aline Paim Monteiro do Rego Rio Branco foi eleita, por 
unanimidade, para o cargo de procuradora-geral do Ministério Público de Contas junto ao 
TCM da Bahia, para o biênio 2023/2025. A eleição foi realizada nessa quarta-feira (30/11), 
em sistema híbrido, o que permitiu ao colégio de procuradores do MPC da Bahia votar de 
forma presencial, no gabinete da procuradora-geral de contas, ou por meio eletrônico, 
através da plataforma e-TCM. 
https://www.tcm.ba.gov.br/aline-paim-e-eleita-procuradora-geral-do-mpc/ 
 
TCE-ES 
Evento do TCE-ES aborda mudanças na Previdência e melhoria da informação contábil 
nos municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) realizou, na tarde desta 
quarta-feira (30), um evento abordando as mudanças nas regras previdenciárias dos 
Regimes Próprios de Previdência Privada (RPPS) e a melhoria da informação contábil nos 
municípios. O encontro aconteceu de forma híbrida, com palestrantes e plateia no auditório 
do TCE-ES e espectadores pelo canal da Escola de Contas Públicas, no YouTube. 
https://www.tcees.tc.br/evento-do-tce-es-aborda-mudancas-na-previdencia-e-melhoria-
da-informacao-contabil-nos-municipios/ 
 
TCE-GO 
Servidora do TCE-GO lança livro sobre incentivo às micro e pequenas empresas 
 
Política pública de fomento às micro e pequenas empresas pelo poder das compras 
públicas no estado de Goiás. Esse é o título do livro escrito pela gerente de Fiscalização 
de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Larissa Sampaio Barzellay, 
em coautoria com o professor Cleuler Barbosa das Neves, que foi lançado pela Editora 
Dialética. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/servidora-do-tce-go-lanca-livro-sobre-incentivo-as-micro-e-
pequenas-empresas 
 
Saulo Mesquita é eleito presidente do TCE-GO para 2023-2024 
 
O Tribunal de Contas do Estado definiu hoje (30/nov) o nome do conselheiro Saulo 
Mesquita (ao centro, na foto) para presidir o órgão fiscalizador no biênio 2023/2024. Ele foi 
eleito por unanimidade, juntamente com Helder Valin, para vice-presidente e Sebastião 
Tejota, corregedor-geral. A posse deve ocorrer antes do início das atividades do Tribunal 
no ano que vem. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/saulo-mesquita-e-eleito-presidente-do-tce-go-para-2023-2024 
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TCE-MA 
Encontro discute otimização dos investimentos em Educação Básica 
 
“Vivemos provavelmente o momento mais desafiador da história republicana do nosso 
país. Momento em que as instituições são chamadas a dar o melhor de si no desempenho 
da missão a elas confiadas pela Constituição de 1988. De como vamos enfrentar esse 
desafio, depende nada menos do que o nosso futuro como nação. Como órgãos de 
controle externo, os Tribunais de Contas não estão à margem desse chamado". 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2480-encontro-discute-otimizacao-dos-
investimentos-em-educacao-basica 
 
TCE-MT 
Presidente do TCE-MT destaca planejamento estratégico e melhoria da gestão pública em 
Encontro Municipalista da AMM 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, defendeu a efetividade do Programa de Gerenciamento do Planejamento 
Estratégico (GPE) na melhoria da gestão municipal. O assunto foi abordado durante o 
Encontro Municipalista Mato-grossense, realizado pela Associação Mato-grossense dos 
Municípios (AMM), nesta quinta-feira (1°). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-destaca-planejamento-
estrategico-e-melhoria-da-gestao-publica-em-encontro-municipalista-da-amm/55415 
 
Comitê Temático de Saúde do TCE-MT realiza visita técnica à Santa Casa de 
Rondonópolis 
 
Sob supervisão do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, o Comitê Temático de Saúde do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promoveu, na última sexta-feira (25), visita 
técnica in loco à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade e à Secretaria Municipal de 
Saúde de Rondonópolis. O objetivo foi obter informações sob os repasses de recursos 
federais referentes ao Convênio n.º 5/2021. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comite-tematico-de-saude-do-tce-mt-realiza-visita-
tecnica-a-santa-casa-de-rondonopolis/55408 
 
TCE-MT promove mais uma campanha para coleta de sangue na próxima semana 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, das 8h30 às 15h30 dos 
próximos dias 5 e 6 de dezembro, mais uma campanha de doação de sangue. Desta vez, 
a coleta de sangue de doadores será feita no Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho 
(NQVT). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-promove-mais-uma-campanha-para-coleta-de-
sangue-na-proxima-semana/55405 
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TCE-MS 
Ética na governança é tema de debate em live no TCE-MS 
 
Apresentar conceitos e reflexões sobre a ética por meio da abordagem de ocorrências 
práticas, é o objetivo central do EAD transmitido ao vivo pelo Google Meet na manhã desta 
quinta-feira, 01 de dezembro. O evento realizado pela Corregedoria do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso do Sul, teve início às 8h e vai até às 12h. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6870/etica-na-governanca-e-tema-de-debate-
em-live-no-tce-ms 
 
TCE-MG 
Vice-presidente participa de congresso da Amagis 
 
O vice-presidente do TCEMG, conselheiro Gilberto Diniz, participou, na quarta-feira 
(30/11), da abertura do Congresso da Magistratura Mineira, realizado pela Associação dos 
Magistrados Mineiros (Amagis). Na solenidade, a associação entregou o Prêmio Amagis 
de Jornalismo. A palestra magna de abertura do congresso foi ministrada pelo ex-ministro 
e presidente do STF, Carlos Velloso. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626057 
 
Auditoria do TCE evita R$92 milhões de despesas irregulares em licitações somente em 
agosto 
 
Uma auditoria realizada pela Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais (DFME) e o 
Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência- Suricato, do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais (TCEMG), em 2.297 licitações municipais e estaduais somente em agosto 
deste ano, detectou 60 irregularidades que envolvem o valor de R$ 113.713.128,26. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626059 
 
Escola de Contas Alberto Veloso comemora 15 anos de incentivo à qualificação 
profissional no TCE-PA 
 
Muita emoção e sensação de dever cumprido. Assim foi a solenidade de encerramento da 
terceira turma do curso de Pós-Graduação – Especialização em Finanças Públicas, no 
formato à distância, da Escola de Contas do TCEMG. A entrega dos diplomas ocorreu na 
quarta-feira, 30 de novembro, no Auditório Vivaldi Moreira. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626060 
 
TCE-PA 
Tribunal de Contas participa de inauguração de Ouvidoria da Mulher no TRT-8 
 
Em meio às comemorações alusivas aos 75 anos do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
(TCE-PA), a instituição celebra ainda o ciclo de aniversário de 15 anos da Escola de Contas 
Alberto Veloso (Ecav). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6899-escola-de-contas-alberto-veloso-
comemora-15-anos-de-incentivo-a-qualificacao-profissional-no-tce-pa 
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Plano de Logística Sustentável (PLS) será apresentado durante o I Encontro TCE 
Sustentável 
 
Na próxima sexta-feira, 2, a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica (Sepge) 
apresentará o Plano de Logística Sustentável (PLS) durante o I Encontro TCE Sustentável, 
que ocorrerá no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, a partir das 10 horas. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6891-plano-de-logistica-sustentavel-pls-
sera-apresentado-durante-o-i-encontro-tce-sustentavel 
 
Comitê Gestor do Plano de Sustentabilidade do TCE-PA visita o Parque do Utinga 
 
Integrantes do Comitê Gestor do Plano de Sustentabilidade do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará (TCE-PA) estiveram na manhã de quarta-feira, 30, em visita técnica ao 
Parque do Utinga, em Belém. A visita ocorreu a partir do convite feito pelo Instituto de 
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), atualmente 
presidido por Karla Bengtson. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6903-comite-gestor-do-plano-de-
sustentabilidade-do-tce-pa-visita-o-parque-do-utinga 
 
TCE-PR 
TCE-PR recomenda duas medidas a Tunas do Paraná sobre transparência de obras 
públicas 
 
Com o intuito de auxiliar a Prefeitura de Tunas do Paraná a incrementar a transparência a 
respeito da execução de obras públicas sob sua responsabilidade, o Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR) homologou a emissão de duas recomendações a esse 
município da Região Metropolitana de Curitiba. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-duas-medidas-a-tunas-do-parana-
sobre-transparencia-de-obras-publicas/10146/N 
 
Bonilha fala sobre improbidade em simpósio sobre combate à corrupção 
 
Ao participar, na manhã desta quinta-feira (1o), como palestrante do 3º Simpósio 
Paranaense de Combate à Corrupção, o vice-presidente do TCE-PR, Ivan Bonilha, 
destacou que "o principal meio de se combater improbidade é exigir resultado na 
administração pública". Para tanto, destacou que os Tribunais de Contas possuem como 
um de seus principais instrumentos para avaliar estes resultados a realização de auditorias 
operacionais. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/bonilha-fala-sobre-improbidade-em-simposio-sobre-
combate-a-corrupcao/10145/N 
 
TCE-PR determina que Araucária adote medidas para melhorar sua gestão fiscal 
 
Com o intuito de colaborar com a Prefeitura de Araucária, o Pleno do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou que esse município da Região Metropolitana 
de Curitiba tome providências para melhorar sua gestão fiscal. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-determina-que-araucaria-adote-medidas-para-
melhorar-sua-gestao-fiscal/10144/N 
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TCE-PE 
TCE notifica secretário sobre doação de terreno do Parque Memorial 
 
O conselheiro Valdecir Pascoal enviou ofício nessa quarta-feira (30) ao Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, José Fernando Thomé Jucá, para que 
ofereça, num prazo de cinco dias, contrarrazões ao pedido de medida cautelar feito pelo 
Ministério Público de Contas ao TCE para suspender, temporariamente, a doação de parte 
do terreno do Parque Memorial Arcoverde para empresas privadas instalarem um 
datacenter com uso de cabo submarino no local. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6823-tce-notifica-secretario-sobre-doacao-de-terreno-do-parque-
memorial-2 
 
Fiscalização do TCE subsidia operação Lácteos da Polícia Federal 
 
Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado na Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, referente ao ano de 2020, deu origem à 
operação Lácteos, deflagrada nessa quarta-feira (30), pela Polícia Federal em Pernambuco 
em conjunto com a Controladoria Geral da União, com o objetivo de desarticular uma 
organização criminosa relacionada a um grande laticínio de Pernambuco, que teria criado 
uma cooperativa de fachada para participar do Programa Leite de Todos, custeado pelos 
governos federal e estadual, no âmbito do Programa federal Alimenta Brasil. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6820-fiscalizacao-do-tce-subsidia-operacao-lacteos-da-policia-federal 
 
TCM-RJ 
Conselheiro Gilberto Jales é eleito presidente do TCE para o biênio 2023-2024; Poti Júnior 
é o vice 
 
O presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, recebeu, na manhã de hoje, 01/12, no 
gabinete da presidência, os secretários municipais Alexandre Arraes, de Trabalho e Renda, 
e Anna Laura Valente Secco, de Conservação e Serviços Públicos. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16584&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RN 
Desafio Solidário mobiliza servidores do TCE Piauí 
 
O conselheiro Gilberto Jales foi eleito nesta quinta-feira (01/12), em votação realizada 
durante a sessão do Pleno, para presidir o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) no 
biênio 2023-2024. A escolha se deu à unanimidade de votos pelos sete conselheiros 
presentes. O conselheiro Poti Júnior foi eleito vice-presidente, também por votação 
unânime. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4299#gsc.tab=0 
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TCE-RS 
Presidente Postal destaca atuação do TCE-RS em evento tributário 
 
“O desenvolvimento econômico e social tão almejado e tão citado por nossos gestores 
depende diretamente das questões administrativas e tributárias O impacto destas reformas 
na sociedade é um tema que precisamos aprofundar”.  
https://tcers.tc.br/noticia/presidente-postal-destaca-atuacao-do-tce-rs-em-evento-
tributario/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC participa de encontro da Atricon com equipe de transição do governo federal no 
qual foram apresentadas propostas na área da educação 
 
O enfrentamento à evasão escolar, o monitoramento da educação infantil e a fiscalização 
do cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE) estiveram entre os temas 
abordados durante a participação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) em reunião com a equipe de transição da Presidência da República, na 
tarde de terça-feira (29/11). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-participa-de-encontro-da-atricon-com-equipe-de-transicao-
do-governo-federal-no-qual-foram 
 
TCE-SP 
TCE suspende edital de concessão de serviços de loterias no Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) suspendeu, na quarta-feira (30/11), 
edital de licitação lançado pela Secretaria de Estado de Orçamento e Gestão, que 
objetivava a concessão de serviços públicos lotéricos pelo prazo de 20 anos, com valor 
estimado de contrato de R$ 906 milhões, o leilão da Loteria Social. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-suspende-edital-concessao-servicos-loterias-estado 
 
Tribunal de Contas marca sessão para eleição da Mesa Diretora para 2023 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizará, na quarta-feira (7/12), a 
partir das 10h00, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, 
sessão especial do Pleno para eleger a nova Mesa Diretora para o exercício de 2023. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-marca-sessao-para-eleicao-mesa-diretora-
para-2023 
 
TCE paralisa edital de R$ 890 mi e pede explicações ao Detran/SP 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio de despacho do 
Conselheiro Roque Citadini, determinou, na terça-feira (29/11), a imediata paralisação do 
edital lançado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SP), com valor que 
ultrapassa R$ 890 milhões ao longo de cinco anos, que tem por finalidade a prestação de 
serviços de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-paralisa-edital-r-890-mi-e-pede-explicacoes-ao-
detransp 
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Tipos de processos no TCE é tema de videocast na TV Cultura 
 
A TV Cultura exibe amanhã (03/12), a partir das 11h40, entrevista, no formato de videocast, 
com o Diretor do Departamento de Supervisão da Fiscalização I (DSF) do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Paulo Massaru Uesugi Sugiura. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tipos-processos-tce-e-tema-videocast-tv-cultura 
 
Galeria de Presidentes recebe quadro do Conselheiro Sidney Beraldo 
 
O retrato do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo passou a fazer parte da coleção de 
imagens dos Presidentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A obra 
foi realizada pelo artista Leandro Melo e ficará exposta ao lado das pinturas de outros 33 
Ex-Presidentes do órgão. O descerramento do quadro aconteceu ontem (30/11), às 9h30, 
no sexto andar do Prédio Anexo I, que abriga a Presidência do órgão. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-galeria-presidentes-recebe-quadro-conselheiro-sidney-
beraldo 
 
Ambientalismo racional e otimista é tema do Podcontas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou, nas principais 
plataformas digitais, o 75º episódio do PodContas – podcast direcionado a gestores e a 
servidores públicos, voltado ao aprimoramento dos conhecimentos técnicos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-ambientalismo-racional-e-otimista-e-tema-podcontas 
 
TCE-SE 
TCE inicia estudos para automatizar fiscalização de portais da transparência 
 
O desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica capaz de analisar os portais da 
transparência dos órgãos públicos sergipanos de forma automática e contínua foi tema de 
reunião entre integrantes do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), 
nesta terça-feira, 29. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2208 
 
TCE-TO 
Inscrições para o concurso “Fiscalize em 1 Minuto” terminam hoje 
 
Ainda não se inscreveu no concurso “Fiscalize em 1 Minuto” da Ouvidoria do Tribunal de 
Contas do Tocantins (TCE/TO)? Aproveite e não perca essa oportunidade! Termina nesta 
quarta-feira, 30 de novembro, às 18 horas, o prazo para realizar a inscrição. No total, serão 
selecionados dez vídeos, mais apenas um vai levar para casa um smartphone de última 
geração. 
https://www.tceto.tc.br/inscricoes-para-o-concurso-fiscalize-em-1-minuto-terminam-hoje/ 
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“Parceiros pela Vida” realiza última ação de doação de sangue do ano nesta quinta-feira 
 
A última edição de 2022 do projeto “Parceiros pela Vida” acontecerá nesta quinta-feira, 1º 
de dezembro. A ação, coordenada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) e que tem 
apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), está na 12ª edição e tem a finalidade de 
coletar bolsas de sangue para o Hemocentro de Palmas. 
https://www.tceto.tc.br/parceiros-pela-vida-realiza-ultima-acao-de-doacao-de-sangue-do-
ano-nesta-quinta-feira/ 
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