
 
 

   

 

  Nº 176/2022 Data: 12-12-22 

TCE-BA 

Projeto Primeiro Set conquista 1º lugar no Prêmio Servidor Cidadão 

 

O servidor Hélcio Petrônio dos Santos Júnior, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

(TCE/BA),  ganhou o primeiro lugar, com premiação de R$ 10 mil, na 16ª edição do Prêmio 

Servidor Cidadão 2022, pelo Projeto Primeiro Set, 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 

 

TCE-CE 

Debates sobre educação, orçamento público e financeiro encerraram painéis do IX Fórum Nacional 

do Ministério Público de Contas 

 

O segundo dia de programação do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas, em 8/12 

(quinta-feira), foi formado por painéis expositivos sobre os Eixos de Atuação do MPC — 

Educação, Orçamento público e Financeiro —, e pela palestra do Senador Randolfe Rodrigues, que 

encerrou as atividades externas do evento. Também foram realizadas duas oficinas de comunicação 

aos membros e servidores do MPC. 

https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5219-debates-sobre-educacao-orcamento-publico-

e-financeiro-encerraram-paineis-do-ix-forum-nacional-do-ministerio-publico-de-contas 

 

TCE-ES 

Rodrigo Chamoun mostra evolução do TCE-ES a servidores da Secretaria de Saúde do Mato 

Grosso do Sul 

 

O conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo 

Chamoun, participou, nesta quinta-feira (08), do 20º Encontro Anual da Coordenadoria Estadual de 

Controle, Avaliação e Auditoria, realizado pela Diretoria-Geral de Controle no SUS. O evento foi 

realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e, durante sua palestra, 

Chamoun teve a oportunidade de mostrar a evolução do TCE-ES para os participantes. 

https://www.tcees.tc.br/presidente-rodrigo-chamoun-mostra-evolucao-do-tce-es-a-servidores-da-

secretaria-de-saude-do-mato-grosso-do-sul/ 

 

TCE-GO 

Gaepe-Go realiza última reunião de trabalho de 2022 

 

O Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Goiás (Gaepe-GO) 

realizou sua última reunião de 2022 nesta quinta-feira (8/dez). Entre as pautas debatidas, destaque 

para a realização, no ano que vem, do Simpósio Nacional da Educação (Sined), em Goiânia, sob 

responsabilidade dos tribunais de contas do Estado (TCE-GO) e dos Municípios (TCM-GO). 

https://portal.tce.go.gov.br/-/gaepe-go-realiza-ultima-reuniao-de-trabalho-de-2022 
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TCE-MS 

Nota oficial 

 

Em função de decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, o conselheiro 

Jerson Domingos assume, interinamente, a presidência do Tribunal de Contas de Mato Grosso do 

Sul nesta quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6878/nota-oficial 

 

TCE-PR 

Licitações devem respeitar preferência a pequenas empresas em caso de empate 

 

Em caso de empate em licitações, a administração pública deve dar preferência de contratação para 

as microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs). O Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná (TCE-PR) reforçou esse entendimento ao julgar procedente representação interposta em 

face de pregão do Município de São Tomé (Região Norte), em razão da falta de atendimento a esse 

critério. 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/licitacoes-devem-respeitar-preferencia-a-pequenas-empresas-

em-caso-de-empate/10156/N 

 

Nesta quinta-feira (8 de dezembro), a Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná concluiu, em Guaíra (Região Oeste), o ciclo de 2022 do curso sobre os pontos polêmicos 

da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC). Iniciada em junho, a capacitação 

presencial foi realizada em 12 cidades-polo do Paraná: Maringá, Guarapuava, Foz do Iguaçu, 

Jacarezinho, União da Vitória, Londrina, Umuarama, Cascavel, Telêmaco Borba, Curitiba, 

Francisco Beltrão e Guaíra. 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/escola-de-gestao-conclui-em-guaira-ciclo-de-cursos-sobre-a-

nova-lei-de-licitacoes/10167/N 

 

TCE-RJ 

Presidente do TCE-RJ é agraciado com Colar do Mérito do Judiciário 

 

O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas, Rodrigo Melo do Nascimento, foi agraciado com 

o Colar do Mérito do Judiciário, a mais alta honraria concedida a pessoas e instituições que tenham 

prestado relevantes serviços à cultura jurídica e ao Poder Judiciário fluminense. A cerimônia foi 

realizada nesta quinta-feira (08/12), data em que é celebrado o Dia da Justiça. O evento ocorreu no 
plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e foi conduzido pelo 

desembargador Henrique Figueira, presidente da instituição. 

https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/presidente_do_tce_rj_e_agraciado_com_colar_do_merit

o_do_judiciario 

 

TCM-RJ 

TCMRJ agora é TCMRio 

 

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro terá, a partir de hoje, 08/12, nova marca, 

escolhida e aprovada por unanimidade em plenário, na quarta-feira (07/12), por meio da Resolução 

TCMRJ nº 64/2022. Agora, TCMRJ é TCMRio. 

https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16606&detalhada=2&downloa

ds=0 
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TCE-RO 

ESCon/TCE-RO realiza seminário de encerramento do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Auditoria do Setor Público 

 

Com a presença de membros e servidores, a Escola Superior (ESCon) do Tribunal de Contas (TCE-

RO) realizou, na noite de quarta-feira (7/12), a abertura do Seminário de Práticas de Auditoria do 

Setor Público & TCC – Fase II. 

https://tcero.tc.br/2022/12/09/escon-tce-ro-realiza-seminario-de-encerramento-do-curso-de-pos-

graduacao-lato-sensu-em-auditoria-do-setor-publico/ 

 

TCE-SP 

TCE e CREA-SP firmam acordo para fiscalização de obras e serviços públicos 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) assinou com o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) acordo de cooperação técnica na área de 

fiscalização de obras e serviços públicos realizados pela Administração Pública. 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-crea-sp-firmam-acordo-para-fiscalizacao-obras-e-servicos-

publicos 
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