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TCE-AM 
Conselheira do TCE-AM suspende contratação de R$17,2 milhões da Seduc por indícios 
de irregularidades 
 
Em medida cautelar publicada nesta segunda-feira (12), a conselheira do Tribunal de 
Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins dos Santos, suspendeu contratação da 
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61473 
 
Aniversário de 13 anos de criação marca encerramento do ano letivo da Escola de Contas 
do TCE-AM 
 
A manhã desta segunda-feira (12) foi de comemoração no Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM). Treze anos após ter sido fundada, a Escola de Contas Públicas 
(ECP) realizou, pela primeira vez, o encerramento do ano letivo no mesmo dia do seu 
aniversário de criação. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61463 
 
TCE-BA 
TCE/BA realiza 11ª edição do Encontro Inter-religioso na próxima sexta-feira (16) 
 
Como parte da programação dos eventos de final de ano, o Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia (TCE/BA) realiza, na próxima sexta-feira (16), a 11ª edição do Encontro Inter-
religioso, a partir das 9h, no Plenário Conselheiro Lafayette Pondé. Estarão presentes 
lideranças religiosas do espiritismo, candomblé, islamismo, anglicanismo, evangelismo, 
umbanda, hare khrisna e do catolicismo , todos com a missão de compartilhar mensagens 
de fé e união para o ano de 2023. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-realiza-11-edicao-do-encontro-inter-religioso-na-
proxima-sexta-feira-16 
 
Servidores do TCE/BA concluem curso do Graer para operar drones 
 
Quatro servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) participaram da 
solenidade de encerramento do XIII Curso de Operador de Sistema de Aeronave 
Remotamente Pilotada (Corpas), na sexta-feira (9.12), que foi realizada no hangar do 
Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer). Os servidores Gustavo Rozário 
(Ascom), Marcus Vinícius Federico (Cedasc), Newton Nery e Ricardo Dantas (1ª CCE) 
tiveram a oportunidade de acessar conteúdos que conectam o uso de drones às diversas 
atividades. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/servidores-do-tce-ba-concluem-curso-do-graer-para-
operar-drones 
 
 
 
 
 
 

https://www2.tce.am.gov.br/?p=61473
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61463
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-realiza-11-edicao-do-encontro-inter-religioso-na-proxima-sexta-feira-16
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-realiza-11-edicao-do-encontro-inter-religioso-na-proxima-sexta-feira-16
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/servidores-do-tce-ba-concluem-curso-do-graer-para-operar-drones
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/servidores-do-tce-ba-concluem-curso-do-graer-para-operar-drones


 
 

   

TCE-CE 
Desempenho municipal do 2º quadrimestre de 2022 é apresentado no Relatório de 
Acompanhamento Gerencial do TCE Ceará 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulga o Relatório de Acompanhamento 
Gerencial (Reage), referente ao segundo quadrimestre de 2022, dos 184 municípios. A 
informação está no Ofício Circular n° 26/2022, assinado pelo presidente Valdomiro Távora, 
publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE-TCE/CE). O Reage apresenta, em linguagem 
simples, informações que possibilitam análises mais estratégicas e gerenciais sobre as 
prestações de contas encaminhadas por meio do Sistema de Informações Municipais 
(SIM), auxiliando o gestor municipal. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5221-desempenho-municipal-do-2-
quadrimestre-de-2022-e-apresentado-no-relatorio-de-acompanhamento-gerencial-do-tce-
ceara 
 
Ofício Circular do TCE Ceará informa prazo para adoção do Siafic a unidades 
jurisdicionadas 
 
Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 
publicado em 9/12 e assinado pelo presidente Valdomiro Távora, o Ofício circular nº 
25/2022 informando sobre o prazo de 1º de janeiro de 2023 para adoção do Sistema Único 
e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic) para 
as unidades estaduais e municipais jurisdicionadas. O prazo está estabelecido no art. 18 
do Decreto Federal n° 10.540/2020 (norma que dispõe sobre padrão mínimo de qualidade 
do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e 
Controle). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5222-oficio-circular-do-tce-ceara-informa-
prazo-para-adocao-do-siafic-a-unidades-jurisdicionadas 
 
TCE-GO 
Escoex tem Plano de Aprimoramento Institucional até 2026 
 
O diretor geral da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-GO), Saulo Mesquita, emitiu a Ordem de Serviço n° 2, aprovando o Plano de 
Aprimoramento Institucional (PAI) da Escoex Aélson Nascimento. O documento foi 
publicado na edição da última quinta-feira (8/dez) do Diário Eletrônico de Contas (DEC). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/escoex-tem-plano-de-aprimoramento-institucional-ate-2026 
 
TCE-MA 
Livro lançado por assessor de conselheiro do TCE maranhense analisa o Processo 
Administrativo de Controle Externo 
 
O advogado e assessor de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 
(TCE-MA), Daniel Domingues de Sousa Filho, lançou no último sábado, 10/12, na Livraria 
e Espaço Cultural AMEI, o livro “O Processo Administrativo de Controle Externo – Medidas 
Cautelares e Temas Polêmicos nos Tribunais de Contas”. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2484-livro-lancado-por-assessor-de-
conselheiro-do-tce-maranhense-analisa-o-processo-administrativo-de-controle-externo 
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Estímulo à produção do conhecimento e diálogo com a comunidade marcam Dia 
Internacional Contra a Corrupção em SL 
 
Órgãos integrantes da Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão provaram mais 
uma vez que atuação colaborativa é o melhor caminho, com o sucesso que foi, neste 
domingo (11), o Dia Internacional Contra a Corrupção na capital maranhense.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2486-estimulo-a-producao-do-conhecimento-e-
dialogo-com-a-comunidade-marcam-comemoracoes-do-dia-internacional-contra-a-
corrupcao-em-sao-luis 
 
Secretarias do TCE-MA apresentam resultados dos trabalhos de 2022 
 
As secretarias de Gestão (SEGES), de Tecnologia da Informação (SETIN) e de 
Fiscalização (SEFIS) apresentaram, na manhã desta segunda-feira, 12, os Resultados dos 
Trabalhos de cada área desenvolvidos em 2022 e perspectivas para 2023. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2485-secretarias-do-tce-ma-apresentam-
resultados-dos-trabalhos-de-2022 
 
TCE-MT 
Abraço ao Rio Coxipó chama atenção para degradação do rio que mata a sede de 45% de 
Cuiabá 
 
Há mais de 300 anos a correnteza do Rio Coxipó levava o bandeirante Pascoal Moreira 
Cabral às jazidas que estimulariam a criação de Cuiabá. De lá para cá, muita água passou 
por debaixo da ponte e a comunidade do Coxipó do Ouro, hoje distrito da Capital, guarda 
outro tesouro: o mesmo curso d'água que garantiu a exploração e resultou no 
desenvolvimento da Capital, agora abastece 45% das casas cuiabanas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/abraco-ao-rio-coxipo-chama-atencao-para-degradacao-
do-rio-que-mata-a-sede-de-45-de-cuiaba/55464 
 
TCE-MG 
Receita Federal vai promover palestra sobre adesão dos municípios ao Sistema Nacional 
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
 
A Receita Federal Brasileira (RFB) convida os municípios para evento de adesão ao 
Sistema Nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e. A palestra será realizada 
na próxima quarta-feira (14/12), das 9h às 12h, através da plataforma teams e vai ser 
ministrada pelo Auditor-Fiscal Gustavo Jube Xavier Nunes. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626076 
 
TCE-PB 
TCE-PB emite cautelar que suspende contratação de banco para administrar folha de 
pagamento da PMJP 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) emitiu Medida Cautelar para 
suspender a contratação do Banco Regional de Brasília – BRB, a ser efetivada pela 
Secretaria de Administração de João Pessoa. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-emite-cautelar-que-suspende-contratacao-de-banco-
para-administrar-folha-de-pagamento-da-pmjp 
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TCE-PR 
Licitações e seus aditivos requerem adequada e prévia pesquisa de preços 
 
As licitações públicas e seus aditivos contratuais devem ser precedidos de adequada 
pesquisa de preços. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
reforçou esse entendimento ao julgar parcialmente procedente Tomada de Contas 
Extraordinária realizada junto ao Município de Nova Olímpia (Região Noroeste). Em razão 
da ausência dessa pesquisa na realização de pregões presenciais e seus aditivos, agentes 
políticos municipais foram sancionados à devolução de R$ 29.849,60, acrescidos de 
correção monetária. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/licitacoes-e-seus-aditivos-requerem-adequada-e-
previa-pesquisa-de-precos/10163/N 
 
Corregedoria do TCE-PR compartilha boas práticas com congênere de Mato Grosso 
 
No dia 7 de dezembro, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) recebeu visita 
técnica de servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). Edson 
Ribeiro Palma e Daniel Mikael Carvalho, respectivamente secretário-executivo e assessor 
técnico da Corregedoria-Geral do TCE-MT, foram recebidos pela auditora de controle 
externo Taísa Costa dos Santos Takehara, lotada no Gabinete da Corregedoria-Geral do 
TCE-PR. A equipe reuniu-se na manhã daquele dia para apresentações sobre boas 
práticas e soluções tecnológicas adotadas em cada órgão. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/corregedoria-do-tce-pr-compartilha-boas-praticas-com-
congenere-de-mato-grosso/10169/N 
 
TCE emite duas recomendações à Paraná Edificações sobre obras da Polícia Militar 
 
Objetivando colaborar com o governo estadual na execução do Programa Paraná Seguro, 
o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) homologou a emissão de duas 
recomendações à Paraná Edificações a respeito de obras relacionadas à iniciativa, que é 
cofinanciada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-emite-duas-recomendacoes-a-parana-edificacoes-
sobre-obras-da-policia-militar/10161/N 
 
TCE-PE 
Estudo do TCE avalia implementação de ouvidorias em Pernambuco 
 
O Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento que analisou a estrutura e a 
implantação de ouvidorias pelos 184 municípios pernambucanos. O objetivo foi avaliar o 
cumprimento da Lei Federal n° 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e 
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos de administração pública, e a 
Resolução TC n° 159/2021, que determina a instalação de ouvidorias municipais, de modo 
a garantir manifestações dos usuários em relação aos serviços públicos prestados. O não 
atendimento à regra é considerado grave infração e pode levar à aplicação de multa aos 
gestores responsáveis. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6834-estudo-do-tce-avalia-implementacao-de-ouvidorias-em-pernambuco 
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TCE julga irregular situação de transporte escolar em Orocó 
 
Segunda Câmara do Tribunal de Contas julgou irregulares, em sessão realizada no dia 1º 
de dezembro, os procedimentos adotados pela Prefeitura de Orocó quanto à prestação de 
serviços de transporte escolar referentes ao exercício de 2019. A análise foi objeto de um 
processo de Auditoria Especial (nº 19100537-0), de relatoria do conselheiro substituto 
Adriano Cisneiros. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6833-tce-julga-irregular-situacao-de-transporte-escolar-em-oroco 
 
TCE-PI 
Galeria do Esporte é inaugurada no Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) ganhou nesta segunda-feira (12), a 
Galeria do Esporte, espaço destinado a premiações conquistadas pelos membros e 
servidores da Corte de Contas em competições esportivas a nível regional, nacional e 
internacional. O espaço fica dentro da sede do Tribunal, posicionado logo na entrada, ao 
lado do Memorial e aberto à visitação do público. 
https://www.tce.pi.gov.br/galeria-do-esporte-e-inaugurada-no-tribunal-de-contas-do-
estado-do-piaui-tce-pi/ 
 
TCE-PI realiza workshop para discutir e elaborar Planejamento Estratégico 2024-2027 
 
Nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí (TCE-PI) iniciaram a elaboração do Planejamento da Corte de Contas para o período 
de 2024 a 2027. O grupo participou de discussões e dinâmicas com o objetivo de identificar 
o propósito da instituição, suas potencialidades, pontos críticos e outros fatores. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-realiza-workshop-para-discutir-e-elaborar-planejamento-
estrategico-2024-2027/ 
 
TCE avalia andamento de projetos estratégicos em reunião de monitoramento 
 
Gerentes de projetos do Planejamento 2020-2023 do Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí (TCE-PI) participaram, na manhã desta segunda-feira (12), da quarta Reunião de 
Monitoramento e Acompanhamento de Ações e Resultados (REMAR) de 2022. Na 
ocasião, o desenvolvimento dos trabalhos foi apresentado e discutido, ponto a ponto, entre 
servidores-chefes das seções e membros da Corte. Os trabalhos da REMAR são 
coordenados pela Governança do Tribunal de Contas. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-avalia-andamento-de-projetos-estrategicos-em-reuniao-de-
monitoramento/ 
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TCE-RJ 
Auditoria Interna do TCE-RJ visita o Tribunal de Contas da União 
 
A titular da Auditoria Interna (AUD) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ), Patrícia Fernandes Marques, esteve em Brasília, na última terça-feira (06/12) 
para visitar a Secretaria de Auditoria Interna do Tribunal de Contas da União (TCU). 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/auditoria_interna_do_tce_rj_visita_o_tribunal_de
_contas_da_uniao 
 
TCM-RJ 
Encontro celebra 12 anos de implantação da política de planejamento estratégico no 
TCMRio 
 
Com as presenças do presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
(TCMRio), Luiz Antonio Guaraná, dos Conselheiros Thiago Kwiatkowski Ribeiro e Bruno 
Maia de Carvalho, e dos Conselheiros-Substitutos Dicler Forestieri e Igor Fernandes, o 
encontro reuniu em Itaipava, no dia 08/12, os servidores e coordenadores que participaram 
da execução das 17 metas propostas pela Política de Gestão por Resultados de 2022, que 
alcançou o percentual de 84,13%, o que representa mais um passo na direção da melhoria 
do desempenho institucional. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16617&detalhada=3&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
Imagens de satélite: TCE-RS realiza curso em auditoria para fiscalizar obras públicas 
 
O Tribunal de Contas do Estado iniciou hoje (12) treinamento ministrado pelo Instituto de 
Pesquisas Espaciais (INPE) destinado a auditores do TCE-RS. O objetivo é capacitar os 
técnicos para a obtenção e tratamento de imagens de satélite para a fiscalização de obras 
públicas. 
https://tcers.tc.br/noticia/imagens-de-satelite-tce-rs-realiza-curso-em-auditoria-para-
fiscalizar-obras-publicas/ 
 
TCE-RO 
Experiências de Rondônia na educação são destacadas pelo TCE-RO durante reunião de 
trabalho do GAEPE-GO 
 
A última reunião de trabalho realizada pelo Gabinete de Articulação para Efetividade da 
Política da Educação no Estado de Goiás (GAEPE-GO) no exercício 2023, ocorrida na 
última quinta-feira (8/12), contou com a participação do Tribunal de Contas de Rondônia 
(TCE-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/12/12/experiencias-de-rondonia-na-educacao-sao-destacadas-
pelo-tce-ro-durante-reuniao-de-trabalho-do-gaepe-go/ 
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TCE-SC 
TCE/SC fará auditoria no Programa de Infraestrutura e Saneamento Urbano de Blumenau 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, e o prefeito de Blumenau, Mário Hidelbrandt, assinaram, nesta 
quinta-feira (8/12), acordo de cooperação técnica para a realização de auditoria no 
Programa de Infraestrutura e Saneamento Urbano para o munícipio. O ato foi realizado no 
Gabinete da Presidência do TCE/SC e contou com a participação do corregedor-geral da 
Instituição, conselheiro José Nei Ascari. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-fara-auditoria-no-programa-de-infraestrutura-e-saneamento-
urbano-de-blumenau 
 
TCE/SC inicia processo para elaborar Planejamento Estratégico do período 2023-2028 
 
Representantes de diversos setores do Tribunal de Contas de Santa Catarina participaram, 
nesta quinta-feira (8/12), da Oficina Planejamento Estratégico Colaborativo, para o período 
2023-2028, conduzida pela empresa WeGov, especializada em inovação no setor público. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-inicia-processo-para-elaborar-planejamento-estrategico-do-
periodo-2023-2028 
 
TCE-SP 
TCE premia gestores por boas práticas em saneamento básico 
 
Os vencedores do ‘Prêmio TCESP-ODS 2022’, concurso de boas práticas desenvolvidas 
em saneamento básico na gestão pública, foram anunciados pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) nesta segunda-feira (12/12), em cerimônia realizada no 
Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-premia-gestores-por-boas-praticas-saneamento-
basico 
 
TCE realiza solenidade de outorga de medalhas Presidente Washington Luís 
 
Em comemoração aos 98 anos da instituição e em reconhecimento ao mérito, à 
colaboração e aos relevantes serviços prestados, o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) realizou, nesta segunda-feira (12/12), Sessão Solene de Outorga da 
Medalha Presidente Washigton Luís. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-realiza-solenidade-outorga-medalhas-presidente-
washington-luis 
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TCM-SP 
TCMSP publica portaria sobre suspensão de prazos processuais com vigência até janeiro 
de 2023 
 
A presidência do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) publicou no 
Diário Oficial da Cidade, edição de sábado (03/12), a Portaria 05/2022, que trata da 
suspensão de prazos processuais no Tribunal entre os dias 16 de dezembro de 2022 e 20 
de janeiro de 2023, inclusive. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55720 
Conselheiro Domingos Dissei e equipe do TCMSP visita às obras de concessão do 
Complexo Esportivo do Pacaembu 
 
Já está disponível no Portal do TCMSP o vídeo que apresenta a visita que o conselheiro 
Domingos Dissei e a subsecretária de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo, Luciana Guerra, com técnicos de gabinetes dos conselheiros e auditores, 
fizeram às obras de concessão do Complexo Esportivo do Pacaembu, na sexta-feira 
(02/12). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55707 
 
TCE-SE  
Focco/SE promove nesta terça-feira o seminário "Dia Internacional Contra a Corrupção" 
 
Nesta terça-feira, 13, a partir das 8h30min, será realizado no auditório do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/SE) o Seminário Dia Internacional Contra a Corrupção. Promovido 
pelo Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (Focco), o evento tem o objetivo de 
disseminar experiências e boas práticas que contribuam para a correta aplicação dos 
recursos públicos. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2220 
 
Bandeira de Mello participa do XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas 
 
O procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE), João Augusto 
dos Anjos Bandeira de Mello, esteve presente no XI Fórum Nacional do Ministério Público 
de Contas, ocorrido entre os dias 7 e 9 de novembro, na sede do Tribunal de Contas do 
Ceará (TCE/CE), em Fortaleza. Em meio à programação, ele coordenou painel temático 
com foco na área da educação. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2219 
 
TCE divulga índices de transparência dos órgãos públicos sergipanos 
 
De modo a contribuir para a ampliação do acesso à informação pública em Sergipe, o 
Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) concluiu mais um ciclo anual de fiscalizações nos 
portais da transparência das prefeituras, câmaras municipais e órgãos da administração 
direta, indireta e previdenciários. Os resultados constam no Diário Oficial Eletrônico da 
Corte, publicado na última quarta-feira, 7. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2218 
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