
 
 

   

 

  Nº 173/2022 Data: 08-12-22 

TCU 
I Seminário da Rede Equidade vai debater direitos humanos na gestão pública 
 
Para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Rede Equidade realiza o 
primeiro grande evento do grupo desde a sua criação, em março deste ano. O “I Seminário 
Rede Equidade – Direitos Humanos na Gestão Pública: Diversidade, Equidade e Inclusão” 
acontece na próxima segunda-feira (12/12) 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/i-seminario-da-rede-equidade-vai-debater-
direitos-humanos-na-gestao-publica.htm 
 
TCE-AC 
TCE/AC PARTICIPA DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO 
ACRE REALIZADO PELO SEBRAE 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre participou do Fórum dos Secretários Municipais 
realizado pelo SEBRAE/AC, com o painel: Os Desafios das Compras Públicas e a Nova 
Lei de Licitações. 
https://tceac.tc.br/2022/12/07/tce-ac-participa-do-forum-dos-secretarios-municipais-do-
estado-do-acre-realizado-pelo-sebrae/ 
 
TCE-AL 
Nova edição do Jornal Atricon está no ar 
 
O informativo dos Tribunais de Contas - Jornal Atricon - entrou no ar mostrando a atuação 
das cortes de contas de todo o país. Como, por exemplo, a reportagem do TCE-SC, que 
mostra o trabalho da entidade em uma auditoria na área de resíduos sólidos. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkzNw==&titulo=_Nova_edi%C3%A7%C3%A3o_do_Jornal_Atricon_est
%C3%A1_no_ar&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
e servidores do TCE Amapá abraçam a campanha Papai Noel dos Correios 
 
A campanha Papai Noel dos Correios ganhou este ano uma grande adesão. Membros e 
servidores do Tribunal de Contas do Amapá abraçaram a causa que este ano completa 33 
edições, levando alegria a centenas de crianças em todo o país. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/membros-e-servidores-do-tce-amapa-abracam-a-
campanha-papai-noel-dos-correios 
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TCE-BA 
Projeto Tênis Social Cassange conquista 1º lugar no Prêmio Servidor Cidadão 
 
O servidor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), Hélcio Petrônio dos Santos 
Júnior, ganhou o primeiro lugar, com premiação de R$ 10 mil, na 16ª edição do Prêmio 
Servidor Cidadão 2022, pelo projeto Tênis Social Cassange, que está mudando a realidade 
de 40 crianças e jovens da comunidade Cassange, em Salvador. A solenidade de 
premiação, promovida pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), 
ocorreu na manhã desta quarta-feira (7.12), no Centro de Operações e Inteligência da 
Segurança Pública (COI/SSP), e distribuiu R$ 42 mil em prêmios para os dez finalistas 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/projeto-tenis-social-cassange-conquista-1-lugar-no-
premio-servidor-cidadao 
 
TCM-BA 
TCM CONSTITUI COMISSÃO DE ÉTICA DOS MEMBROS DA CORTE 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio Carneiro 
Filho, constituiu – através do ato nº 468/2022 – a Comissão de Ética dos Membros do TCM. 
O ato foi publicado na edição dessa terça-feira (06/12) do Diário Oficial da Corte. 
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-constitui-comissao-de-etica-dos-membros-da-corte/ 
 
TCE-CE 
Eixos de Atuação do Ministério Público de Contas são debatidos durante Fórum Nacional 
no TCE Ceará 
 
O XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas foi iniciado nesta quarta-feira (7), no 
plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A solenidade de abertura reuniu 
autoridades, procuradores e servidores do Ministério Público de Contas, conselheiros, 
conselheiros substitutos e servidores dos Tribunais de Contas para discutir o fortalecimento 
do controle, da eficiência e da ética na administração púbica do país. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5214-eixos-de-atuacao-do-ministerio-
publico-de-contas-sao-debatidos-durante-forum-nacional-no-tce-ceara-2 
 
TCE Ceará disponibiliza Manual Técnico do Jurisdicionado 
 
O segundo manual técnico do projeto Transparência Ativa já está disponível na plataforma 
digital. O “Manual do Jurisdicionado” apresenta informações e o passo a passo para o 
acesso e o cadastro nos sistemas de informação para os jurisdicionados do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5212-tce-ceara-disponibiliza-manual-
tecnico-do-jurisdicionado 
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Mais de 30 mil processos foram julgados exclusivamente pela ferramenta Plenário Virtual 
do TCE Ceará 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará ultrapassou a marca de 30 mil processos 
julgados, exclusivamente, através da plataforma Plenário Virtual. O sistema foi lançado em 
4 de novembro de 2019, e até a sessão encerrada no dia 25/11/2022, conselheiros e 
conselheiros substitutos julgaram 30.211 processos, nos três colegiados: Pleno (4.867), 1ª 
Câmara (13.799) e 2ª Câmara (11.545). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5211-mais-de-30-mil-processos-foram-
julgados-exclusivamente-pela-ferramenta-plenario-virtual-do-tce-ceara 
 
TCDF 
Cidadão do DF terá guia para ajudar no combate à corrupção  
 
Nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, a Rede de Controle da Gestão Pública do Distrito 
Federal vai lançar a publicação Fiscaliza Aí Distrito Federal. Trata-se de um guia para 
auxiliar o cidadão a participar ativamente do combate à corrupção no âmbito do DF ao 
mostrar, de maneira organizada e acessível, o papel de cada órgão na fiscalização do 
dinheiro público.  
https://www2.tc.df.gov.br/cidadao-do-df-tera-guia-para-ajudar-no-combate-a-corrupcao/ 
 
Conselheiro Inácio Magalhães Filho lança obra sobre Direito Previdenciário 
 
Autor de alguns livros, o Conselheiro Inácio Magalhães Filho lança a quarta edição – 
revisada e atualizada – da obra “Lições de Direito Previdenciário e Administrativo no 
Serviço Público”. Publicado pela Editora Fórum, o livro alia a teoria à prática na atualização 
da matéria previdenciária. 
https://www2.tc.df.gov.br/conselheiro-inacio-magalhaes-filho-lanca-obra-sobre-direito-
previdenciario/ 
 
TCE-ES 
Insegurança alimentar no ES: levantamento do TCE-ES identifica falta de indicadores, de 
plano específico e deficiências na estrutura da Assistência Social para combater o 
problema 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) concluiu um processo de 
Levantamento que buscou conhecer as ações de combate à Insegurança Alimentar e 
Nutricional (IAN) que estão sendo desenvolvidas pelos municípios do Espírito Santo e 
também pelo governo do Estado. 
https://www.tcees.tc.br/inseguranca-alimentar-no-es-levantamento-do-tce-es-identifica-
falta-de-indicadores-de-plano-especifico-e-deficiencias-na-estrutura-na-assistencia-social-
para-combater-o-problema/ 
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TCE-GO 
Conferência mostra como os TCs devem atuar na avaliação de políticas públicas 
 
Uma das principais funções exercidas atualmente pelos tribunais de contas é verificar em 
que medida as políticas públicas beneficiam o cidadão, fazendo desses órgãos de controle 
essenciais na consolidação da democracia no Brasil. A análise é do conselheiro do Centro 
de Altos Estudos em Administração Pública e Controle do Tribunal de Contas da União, 
Sebastião Helvécio, durante conferência proferida hoje (6/dez) no auditório do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-GO), sobre avaliação de políticas públicas. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/conferencia-mostra-como-os-tcs-devem-atuar-na-avaliacao-
de-politicas-publicas 
 
TCM-GO 
TCMGO encerra 7ª turma de seu curso de Formação em Controle Interno 
 
A cerimônia de encerramento do curso acontece nesta quinta-feira, 8.12, a partir das 14h, 
no Plenário do tribunal. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/12/tcmgo-encerra-7a-turma-de-seu-curso-de-formacao-
em-controle-interno/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT garante agilidade em reformas de prédios públicos com resultado de mesa técnica 
 
As reformas de prédios públicos estaduais serão executadas com mais agilidade a partir 
de solução técnico-jurídica apontada em mesa técnica do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT). Nesta quarta-feira (07), a Corte de Contas concluiu estudo 
possibilitando ao Governo do Estado  realizar credenciamento de empresas capacitadas 
em prestar este tipo de serviço, deixando-as aptas à contratação pelos órgãos da gestão 
interessados.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-garante-agilidade-em-reformas-de-predios-
publicos-com-resultado-de-mesa-tecnica/55453 
 
Comitês Temáticos de Educação, Ambiental e de Saúde passam a ser comissões 
permanentes do TCE-MT 
 
A Presidência do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) definiu a nova 
nomenclatura dos Comitês Temáticos de Educação, Ambiental e de Saúde, que passam a 
ser comissões permanentes em virtude do caráter perene das atividades por eles 
desenvolvidas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comites-tematicos-de-educacao-ambiental-e-de-saude-
passam-a-ser-comissoes-permanentes-do-tce-mt/55446 
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Auditoria da receita pública: TCE-MT analisa planos de ação apresentados pelo Governo 
do Estado 
 
O Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apreciou, na sessão ordinária 
desta terça-feira (6), monitoramento no qual foram analisados os planos de ação 
encaminhados pelo Governo do Estado em razão das recomendações expedidas pelo 
Tribunal de Contas no processo da auditoria especial operacional da receita pública 
estadual. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-da-receita-publica-tce-mt-analisa-planos-de-
acao-apresentados-pelo-governo-do-estado/55441 
 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, deu posse ao procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson 
Carvalho de Alencar, que foi reconduzido ao cargo para o biênio 2023/2024. Em sessão 
extraordinária realizada terça-feira (6), o procurador-geral se comprometeu com a inovação 
e o desenvolvimento do estado na solenidade. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-reconduz-alisson-alencar-ao-
cargo-de-procurador-geral-de-contas/55437 
 
TCE-MT dá início nesta quarta-feira a Avaliação de Desempenho com Foco em 
Competências de 2022 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, nesta quarta-feira (7), a 
Avaliação de Desempenho com Foco em Competências de 2022. A avaliação, que é 
voltada aos servidores efetivos e comissionados, é 100% online e busca aperfeiçoar a 
Gestão de Desempenho, o reconhecimento e a valorização profissional. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-da-inicio-nesta-quarta-feira-a-avaliacao-de-
desempenho-com-foco-em-competencias-de-2022/55436 
 
TCE-MT media disputa entre governo e prefeitura e garante asfalto a 11 bairros de Cuiabá 
 
A disputa que por meses vinha impedindo o asfaltamento de 11 bairros de Cuiabá terminou 
nesta terça-feira (6), graças ao intermédio do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT). Em reunião na sede do órgão, representantes dos poderes executivos estadual e 
municipal chegaram a um entendimento sobre a execução das obras, estimadas em R$ 
48,7 milhões.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-media-disputa-entre-governo-e-prefeitura-e-
garante-asfalto-a-11-bairros-de-cuiaba/55439 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-da-receita-publica-tce-mt-analisa-planos-de-acao-apresentados-pelo-governo-do-estado/55441
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-da-receita-publica-tce-mt-analisa-planos-de-acao-apresentados-pelo-governo-do-estado/55441
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-reconduz-alisson-alencar-ao-cargo-de-procurador-geral-de-contas/55437
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-reconduz-alisson-alencar-ao-cargo-de-procurador-geral-de-contas/55437
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-da-inicio-nesta-quarta-feira-a-avaliacao-de-desempenho-com-foco-em-competencias-de-2022/55436
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-da-inicio-nesta-quarta-feira-a-avaliacao-de-desempenho-com-foco-em-competencias-de-2022/55436
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-media-disputa-entre-governo-e-prefeitura-e-garante-asfalto-a-11-bairros-de-cuiaba/55439
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-media-disputa-entre-governo-e-prefeitura-e-garante-asfalto-a-11-bairros-de-cuiaba/55439


 
 

   

 
 
TCE-MG 
Tribunal debate corrupção em evento da ARCCO 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) foi representado pelo diretor 
do Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência Suricato, Henrique Lima Quites, no Dia 
internacional contra a Corrupção. O evento foi realizado hoje, 7 de dezembro, pela Ação 
Integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção (ARCCO-MG), para a discussão 
de propostas e apresentação de estratégias de combate à corrupção. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626069 
 
Tribunal de Contas suspende Tomada de Preços na Zona da Mata 
 
Ao finalizar a sessão dessa última quinta-feira, 1º de dezembro, em que o presidente da 
Segunda Câmara, conselheiro Wanderley Ávila, indagou dos colegas se havia assunto 
extrapauta, o conselheiro substituto Telmo Passareli submeteu à aprovação do colegiado 
a medida cautelar que havia adotado, no âmbito de seu gabinete, na denúncia n. 1135220, 
apresentada pela Construtora Tavares & Silva Eireli contra a tomada de preços promovida 
pela prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626068 
 
TCEMG emite parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas de 2020 do 
governador 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais emitiu, nesta quarta-feira (07/12), parecer prévio 
pela aprovação com ressalvas das contas do governador Romeu Zema, referente ao ano 
de 2020. A decisão foi tomada por unanimidade pelos conselheiros, durante sessão 
extraordinária do Tribunal Pleno. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626070 
 
Conselheiro lança livro sobre Justiça Negocial 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Durval Ângelo, 
é coautor do livro “Justiça Negocial: Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito”, 
que será lançado no dia 16 de dezembro, às 17h, no auditório Vivaldi Moreira. O l ivro é 
coordenado pela professora Edilene Lôbo, que estará no TCEMG participando de uma 
mesa redonda no dia do lançamento. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626073 
 
Alunos do curso de Administração Pública do IFMG visitam Tribunal de Contas 
 
Vinte e três alunos do sexto e oitavo períodos do curso de Administração Pública do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), do campus 
Ouro Branco, estiveram no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) na 
tarde desta quarta-feira (7) e participaram do “Projeto Conhecer”.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626074 
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TCE-PA 
Tribunal de Contas realiza novo Balcão de Direitos 
 
Nos dias 6 e 7 de dezembro, foi promovida a segunda edição do Balcão de Direitos, uma 
parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e a Defensoria Pública 
do Estado (DPEPA). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6937-tribunal-de-contas-realiza-novo-
balcao-de-direitos 
 
TCM-PA 
Bombeiros lotados no TCMPA são condecorados com medalhas e certificados 
 
Três bombeiros militares lotados no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) 
foram condecorados com medalhas e diplomas pelo Governo do Pará e pelo Comando 
Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/bombeiros-lotados-no-tcmpa-sao-condecorados-com-
medalhas-e-certificados/ 
 
TCMPA promoverá última edição da Feira Agroecológica de 2022 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) vai realizar no dia 15 de dezembro 
sua última Feira Agroecológica de 2022, no térreo da sede do Ministério Público de Contas 
dos Municípios do Pará (MPCM-PA), instituição parceira da iniciativa. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-promove-ultima-edicao-da-feira-agroecologica-
de-2022/ 
 
Membros e servidores do TCMPA podem realizar sonhos de Natal de pessoas com 
deficiência 
 
Pensando em garantir um natal especial para 33 crianças que moram no Abrigo 
Calabriano, instituição vizinha ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), 
membros e servidores da Corte de Contas vão doar presentes aos atendidos pelo Abrigo 
no próximo dia 16, durante a missa de final de ano do Tribunal. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/membros-e-servidores-do-tcmpa-podem-realizar-
sonhos-de-natal-de-pessoas-com-deficiencia/ 
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TCE-PB 
CONSELHEIRO NOMINANDO DINIZ É ELEITO PARA PRESIDIR O TRIBUNAL DE 
CONTAS DA PARAÍBA NO BIÊNIO 2023 E 2024 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado escolheu, em sessão extraordinária, nesta 
quarta-feira (07), os novos membros da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. Para 
presidência foi eleito o conselheiro Nominando Diniz, que terá na vice-presidência, o 
conselheiro Fábio Nogueira - reconduzido ao cargo, assim como o corregedor geral, 
conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, e o ouvidor, conselheiro substituto Renato Sérgio 
Santiago Melo. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/conselheiro-nominando-diniz-e-eleito-para-presidir-o-tribunal-
de-contas-da-paraiba-no-bienio-2023-e-2024 
 
Representantes do terceiro setor conhecem projeto do TCMPA na área da educação 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Cezar Colares, 
acompanhado dos servidores Sérgio Bacury e Marinice Pureza, recebeu o bispo da 
Prelazia do Marajó, Dom José Luís Azcona, a coordenadora do Instituto Âncora Marajó, 
Meive Piacesi, e o ex-deputado federal Arnaldo Jordy para debaterem sobre melhorias na 
região marajoara. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/representantes-do-terceiro-setor-conhecem-projeto-do-
tcmpa-na-area-da-educacao/ 
 
TCE-PR 
Licitação para contratar cartões de vale-alimentação não deve vedar taxa negativa 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu medida cautelar que 
suspende a licitação do Município de Piraí do Sul (Campos Gerais) para a contratação de 
empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de cartões 
eletrônicos de vale-alimentação aos servidores municipais, no valor máximo de R$ 
1.485.600,00. 
https://m.tce.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=10153 
 
Simpósio técnico do Consepre no TCE-PR aborda inovação e marco legal das startups 
 
Nesta quarta-feira (7 de dezembro), o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça 
do Brasil (Consepre) promove, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR), em Curitiba, simpósio técnico com o tema Inovação e Marco Legal das Startups 
no Setor Público. O evento, dedicado à inovação no setor público, enfatiza o 
aprofundamento da compreensão da Lei Complementar (LC) nº 182/21 (Marco Legal das 
Startups). 
https://m.tce.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=10162 
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Escola de Gestão do TCE-PR realiza debate sobre governança no serviço público 
 
A Escola de Gestão Pública (EGP) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), 
promoveu, na manhã desta terça-feira (6 de dezembro), o debate Introdução à Governança 
- Uma Ferramenta de Melhoria do Serviço Público. A live teve como palestrantes os 
auditores de controle externo do TCE-PR Carolina Wunsch Marcelino e Nelson Nei 
Granato; e o professor universitário José Ivan Phohmann, doutorando e mestre em 
Administração pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). O auditor de controle externo 
do Tribunal Rubens Sciena, servidor da EGP, atuou como mediador. 
https://m.tce.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=10160 
 
TCE-PE 
Governo do Estado adere a Comitê pela Primeira Infância 
 
O governador Paulo Câmara assinou um documento entregue pelo presidente do Tribunal 
de Contas, Ranilson Ramos, onde o governo do Estado se compromete a fazer parte do 
Comitê Pernambucano pela Primeira Infância. O grupo tem por objetivo promover e propor 
ações ligadas às políticas públicas que beneficiem crianças de zero a seis anos de idade. 
O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (7), durante cerimônia de 
comemoração dos 15 anos do programa Mãe Coruja, da qual o presidente Ranilson foi 
convidado a participar. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6830-governo-do-estado-adere-a-comite-pela-primeira-infancia 
 
TCE-PI 
TCE-PI abre inscrições para Webinar sobre Relatório de Gestão Consolidado 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí realizará na próxima quarta-feira (14), o webinar 
“Relatório de Gestão Consolidado” com o objetivo de apresentar os principais aspectos 
que devem ser considerados pelos órgãos e entidades da administração pública acerca da 
elaboração e publicação do documento previsto na Instrução Normativa TCE-PI nº 
01/2022. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-abre-inscricoes-para-webinar-sobre-relatorio-de-gestao-
consolidado/ 
 
TCE Piauí é bicampeão do Desafio Solidário promovido pelo Hemopi  
 
Na manhã desta quarta-feira (07), o  Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) 
recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de primeiro lugar do Desafio Solidário 
promovido pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi). Servidores e 
colaboradores, por meio do  Programa SER TCE, participaram da terceira edição da 
campanha de doação de sangue “Você é o tipo certo de alguém”, que aconteceu na manhã 
da última quarta-feira (30) no Hemopi.  
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-e-bicampeao-do-desafio-solidario-promovido-pelo-
hemopi/ 
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TCE-RN 
Tribunal de Contas encaminha acordo de cooperação para implantar planejamento 
estratégico na PGE 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) encaminhou um acordo de cooperação técnica 
para implantação do planejamento estratégico na Procuradoria Geral do Estado. A PGE 
formalizou a proposta de acordo, que será assinada após os devidos trâmites. Com isso, 
a Assessoria de Planejamento e Gestão do TCE irá auxiliar na construção do plano 
estratégico da Procuradoria 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4303#gsc.tab=0 
 
TCE-RO 
Fortalecimento da transparência e do controle na área pública é tema de reunião entre 
TCE-RO e Transparência Internacional Brasil 
 
Em visita ao Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), o Gerente de Programas da 
Transparência Internacional Brasil (TI Brasil), Renato Morgado, foi recebido pelo 
Conselheiro Presidente Paulo Curi Neto, ocasião em que foram abordadas ações 
realizadas entre as instituições visando ao fortalecimento da transparência e do controle 
da gestão, especialmente na área ambiental. 
https://tcero.tc.br/2022/12/07/fortalecimento-da-transparencia-e-do-controle-na-area-
publica-e-tema-de-reuniao-entre-tce-ro-e-transparencia-internacional-brasil/ 
 
TCE-RR 
TCE-RR reúne gestores municipais para discutir o Pacto Nacional pela Primeira Infância 
 
Como forma de sensibilizar e fortalecer políticas públicas pela primeira infância no estado 
de Roraima, o Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) reuniu prefeitos e presidentes de 
Câmaras dos 15 municípios, os secretários estadual e municipal de educação e de saúde, 
além de conselheiros tutelares, do Fundeb e da educação, nesta quarta-feira (07). 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1948 
 
Encontro promove o fortalecimento das Ouvidorias no Estado de Roraima 
 
Como forma de contribuir com a implantação e o fortalecimento das Ouvidorias em órgãos 
municipais do estado, a Ouvidoria do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) promoveu 
nesta quarta-feira (07), no Plenário da instituição, um treinamento voltado aos prefeitos e 
presidentes de Câmaras dos municípios do interior do estado. O evento conta com a 
parceria da Escola de Contas do TCERR. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1949 
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TCE-SC 
TCE/SC inaugura exposição sobre suas origens e sua trajetória em mais de seis décadas 
 
Mostrar os principais acontecimentos que culminaram com a criação do Tribunal de Contas 
de Santa Catarina (TCE/SC), em 4 de novembro de 1955, e com o estabelecimento do 
controle externo da administração pública no Estado, bem como marcaram a evolução da 
Instituição durante mais de seis décadas é o principal objetivo do TCE/SC com a exposição 
permanente “Corte de Contas de Santa Catarina: origens e trajetória em 65 anos de 
história”, inaugurada nesta quarta-feira (7/12), na sede da Instituição, em Florianópolis 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-inaugura-exposicao-sobre-suas-origens-e-sua-trajetoria-em-
mais-de-seis-decadas 
 
TCE-SP 
Sidney Beraldo é eleito Presidente do TCESP para o exercício de 2023 
 
O Colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), durante realização 
da 1ª Sessão Especial do Pleno, às 11h00, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de 
Anhaia Mello’, elegeu, por unanimidade, o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo para 
presidir as atividades da Corte de Contas paulista durante o ano de 2023, em sucessão ao 
Conselheiro Dimas Ramalho, atual Presidente. Este será o segundo mandato de Sidney 
Estanislau Beraldo, que presidiu o órgão em 2017.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-sidney-beraldo-e-eleito-presidente-tcesp-para-exercicio-
2023 
 
TCE-SE 
Servidores do Tribunal de Contas participam de campanha de doação de sangue 
 
Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7, mais uma ação colaborativa entre o Tribunal de 
Contas de Sergipe (TCE/SE) e o Centro de Hemoterapia (Hemose), que teve por finalidade 
o abastecimento do banco de sangue do estado com a colaboração dos servidores da 
Corte de Contas. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2217# 
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