
 
 

   

 

  Nº 178/2022 Data: 14-12-22 

TCU 
Ministro Bruno Dantas toma posse como presidente do TCU nesta quarta-feira 
 
Um dos ministros mais jovens a ocupar uma cadeira no TCU, Bruno Dantas tem uma 
trajetória sólida no serviço público. Natural de Salvador, chegou em Brasília aos 19 anos. 
Foi na Capital Federal que concluiu a graduação em Direito e iniciou sua carreira na área 
pública. Começou como servidor concursado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
foi Consultor Legislativo do Senado Federal por 11 anos.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministro-bruno-dantas-toma-posse-como-
presidente-do-tcu-nesta-quarta-feira.htm 
 
TCE-AC 
DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA CEDEPLAR APRESENTA REULTADO DE ESTUDO 
SOCIOECONÔMICO DO ACRE 
 
Durante Audiência Pública realizada na manhã desta segunda-feira,12, na Assembleia 
Legislativa, foi apresentada a conclusão do estudo Diagnóstico Socioeconômico do Acre 
60 Anos: Passado, Presente e Futuro, realizado em 2022, ano em que o Estado completa 
seu sexagésimo aniversário. 
https://tceac.tc.br/2022/12/12/durante-audiencia-publica-cedeplar-apresenta-reultado-de-
estudo-socioeconomico-do-acre/ 
 
TCE-AL 
Procurador de Contas integra Comitê do IRB e participa do lançamento de nota técnica 
sobre concessões e PPPs 
 
O Procurador do Ministério Público de Contas de Alagoas (MPC/AL), Enio Andrade 
Pimenta, integrante do Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-Privadas e 
Privatizações dos Tribunais de Contas do Instituto Rui Barbosa (IRB), participou ontem 
(12), da reunião no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), na qual foi 
lançada a “Nota Técnica sobre a Atuação dos Tribunais de Contas na Fiscalização de 
Projetos de Desestatizações”, após receber os ajustes finais. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk0MQ==&titulo=Procurador_de_Contas_integra_Comit%C3%AA_do_IR
B_e_participa_do_lan%C3%A7amento_de_nota_t%C3%A9cnica_sobre_concess%C3%B
5es_e_PPPs&cat=MQ== 
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Escola de Contas do TCE/AL promove palestra sobre “Controles na Administração Pública” 
 
A Escola de Contas Públicas José Alfredo de Mendonça do Tribunal de Contas de 
Alagoas(TCE/AL), promoveu na tarde desta segunda-feira(12), no plenário do TCE/AL,a 
palestra “Controles na Administração Pública” com a especialista e contadora pública, Lisa 
Rubik. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk0MA==&titulo=Escola_de_Contas_do_TCE/AL_promove_palestra_sob
re_%E2%80%9CControles_na_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica%E2%80
%9D&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
PEC dos Tribunais de Contas já tem forte articulação na Câmara dos Deputados 
 
Após aprovação com mais de setenta votos no Senado Federal, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 2 (2017), que impede a extinção dos Tribunais de Contas, segue agora 
para votação na Câmara dos Deputados. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/pec-dos-tribunais-de-contas-ja-tem-forte-articulacao-
na-camara-dos-deputados 
 
Projeto Amigos da Casa da Hospitalidade completa 30 anos 
 
O Projeto Amigos da Casa da Hospitalidade, executado por membros e servidores do 
Tribunal de Contas do Amapá, completou no último sábado (10/12), trinta anos de ações 
sociais e filantrópicas. Uma visita às crianças e adultos da Casa da Hospitalidade, em 
Santana, marcou a data com doações, muita música, dança e alegria. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-amigos-da-casa-da-hospitalidade-completa-30-
anos 
 
TCE-AM 
TCE-AM reprova contas da Sejel e aplica multa de R$ 3,3 milhões a ex-gestor 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM via Divisão de Assistência Social (Dias) 
realizará, nesta quarta-feira (14), uma roda de conversa em alusão ao Dezembro 
Vermelho, mês de conscientização, combate e prevenção ao vírus HIV/AIDS e outras 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61504 
 
TCE-AM realizará roda de conversa em alusão ao mês de Dezembro Vermelho 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM via Divisão de Assistência Social (Dias) 
realizará, nesta quarta-feira (14), uma roda de conversa em alusão ao Dezembro 
Vermelho, mês de conscientização, combate e prevenção ao vírus HIV/AIDS e outras 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61504 
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Conselheiro-ouvidor do TCE-AM será homenageado pela Assembleia Legislativa 
 
Pelas atividades em prol do Amazonas, o ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-AM), conselheiro Josué Cláudio, receberá, nesta quarta-feira (14), a medalha “Ordem 
do Mérito Legislativo”, concedida pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61563 
 
TCM-BA 
TCM FAZ VISTORIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA BAHIA 
 
Auditores estaduais de controle externo e de infraestrutura do Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia estão em campo, desde o mês de novembro, realizando um amplo 
levantamento sobre a estrutura das escolas públicas municipais, especialmente sobre as 
condições sanitárias das cozinhas e a qualidade da merenda escolar oferecida aos 
estudantes do ensino fundamental do Estado. Até o momento, nada menos que 104 
unidades escolares, localizadas em 17 municípios baianos já foram minuciosamente 
vistoriadas por auditores do TCM. A ação faz parte do programa de Auditorias Temáticas 
programada para 2022. 
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-faz-vistoria-em-escolas-municipais-da-bahia/ 
 
TCE-CE 
Instituída a Política de Gestão de Riscos do TCE Ceará 
 
O Tribunal de Contas do Ceará instituiu, por meio da Resolução Administrativa nº 21/2022, 
publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (14), a sua Política de Gestão de Riscos. O 
objetivo é auxiliar a tomada de decisão com vistas a prover razoável segurança no 
cumprimento da missão e no alcance dos objetivos institucionais. A Gestão de Riscos 
estará integrada à gestão estratégica, tática e operacional, assim como ao processo 
decisório e à cultura organizacional do TCE Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5225-instituida-a-politica-de-gestao-de-
riscos-do-tce-ceara 
 
Pleno do TCE Ceará aprova Plano Anual de Correição para 2023 
 
O colegiado Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos 
durante expediente da Sessão presencial desta terça-feira (13/12), aprovou o Plano Anual 
de Correição da Corte para o exercício de 2023. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5224-pleno-do-tce-ceara-aprova-plano-
anual-de-correicao-para-2023 
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5ª Reunião Ordinária do CNPTC debate fortalecimento dos Tribunais de Contas 
 
O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) realizou, nesta 
terça-feira (13/12), a 5ª Reunião Ordinária de 2022. O encontro remoto reuniu presidentes 
e representantes das entidades de Controle Externo para abordar o fortalecimento dos 
órgãos. A Corte de Contas cearense marcou presença no evento com a participação de 
Adolfo Dantas, assessor administrativo da Presidência do TCE Ceará. No mesmo horário, 
estava sendo realizada sessão plenária presencial no Tribunal. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5223-5-reuniao-ordinaria-do-cnptc-
debate-fortalecimento-dos-tribunais-de-contas 
 
TCDF 
TCDF promove palestra sobre Nova Lei de Licitações nesta quarta 
 
A Escola de Contas Públicas do TCDF promove nesta quarta-feira, 14 de dezembro, a 
palestra “Nova Lei de Licitações e Contratos: principais mudanças e novidades”. A 
capacitação, que tem como foco os servidores das Administrações Regionais do DF, 
Presidente do TCDF participa da solenidade de diplomação de Lula e Alckmin 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-promove-palestra-sobre-nova-lei-de-licitacoes-nesta-quarta/ 
 
Presidente do TCDF participa da solenidade de diplomação de Lula e Alckmin 
 
A convite do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, Conselheiro Paulo Tadeu, participou da cerimônia de diplomação dos 
eleitos para a Presidência da República nas Eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva e 
Geraldo Alckmin. A solenidade foi realizada nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 
2022, no plenário do TSE, em Brasília. 
https://www2.tc.df.gov.br/presidente-do-tcdf-participa-da-solenidade-de-diplomacao-de-
lula-e-alckmin/ 
 
TCE-ES 
Equipe do TCE-ES apresenta resultados do Marco de Medição do Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC) de 2022 
 
A equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) apresentou, na 
tarde desta segunda-feira (12), o balanço dos resultados e médias do Marco de Medição 
do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC). Na avaliação de 2022, o TCE-ES 
alcançou 76% de cumprimento dos indicadores, resultado 38% maior do que o de 2019, 
quando registrou-se 55%. 
https://www.tcees.tc.br/equipe-do-tce-es-apresenta-resultados-do-marco-de-medicao-do-
desempenho-dos-tribunais-de-contas-mmd-tc-de-2022/ 
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Presidente Rodrigo Chamoun cumprimenta Joaquim de Castro, que se despede da 
presidência do CNPTC 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo 
Chamoun, participou nesta terça-feira (13) da última reunião ordinária do ano do Conselho 
Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC). 
https://www.tcees.tc.br/presidente-rodrigo-chamoun-cumprimenta-conselheiro-joaquim-
de-castro-que-se-despede-da-presidencia-do-cnptc/ 
 
TCE-MA 
Escola Superior de Controle Externo do TCE integrará a Rede Estadual de Escolas de 
Governo do Maranhão 
 
Cerimônia realizada na tarde de ontem, 12, na sede da Escola de Governo do Estado do 
Maranhão, marcou a criação da Rede Estadual de Escolas de Governo do Maranhão.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2488-escola-superior-de-controle-externo-do-
tce-integrara-a-rede-estadual-de-escolas-de-governo-do-maranhao 
 
TCE-MT 
Presidente do TCE-MT e presidente eleita do TJMT reafirmam parceria institucional 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, recebeu a presidente eleita do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), Clarice 
Claudino da Silva, nesta terça-feira (13). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-e-presidente-eleita-do-tjmt-
reafirmam-parceria-institucional/55482 
 
Homologada mesa técnica que permite credenciamento para reforma simultânea de 
prédios públicos em todo estado 
 
O Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) homologou, na sessão 
ordinária desta terça-feira (13), a mesa técnica que assegurou a legalidade do 
credenciamento de empresas capacitadas para reformas padronizadas e concomitantes 
em prédios públicos de todo estado. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/homologada-mesa-tecnica-que-permite-
credenciamento-para-reforma-simultanea-de-predios-publicos-em-todo-estado/55481 
 
Desenvolvimento sustentável: TCE-MT homologa acordo que garante continuidade das 
obras de ferrovia e preserva direitos de comunidades indígenas 
 
O Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) homologou, na sessão 
ordinária desta terça-feira (13), a mesa técnica que resultou em solução técnico-jurídica 
para continuidade da obra do Sistema Ferroviário Rondonópolis-Cuiabá-Lucas do Rio 
Verde, com garantia dos diretos das comunidades indígenas. O acordo segue agora para 
a Justiça Federal em Rondonópolis. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/desenvolvimento-sustentavel-tce-mt-homologa-acordo-
que-garante-continuidade-das-obras-de-ferrovia-e-preserva-direitos-de-comunidades-
indigenas/55476 
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TCE-MS 
TCE-MS suspende serviço e pagamentos à Dataeasy 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul suspendeu o pagamento e os serviços de 
apoio técnico às atividades de tratamento das informações, prestados pela empresa 
Dataeasy Consultoria e Informática Ltda. Essa foi a primeira ação da gestão do novo 
presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, empossado após a renúncia 
do conselheiro Iran Coelho das Neves, no último dia 12 de dezembro. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6884/tce-ms-suspende-servico-e-pagamentos-
a-dataeasy 
 
TCE-MG 
Solenidade marca encerramento de pós-graduação presencial da Escola de Contas 
 
Em uma cerimônia com muitas emoções e homenagens, o Tribunal de Contas de Minas 
Gerais realizou, na segunda-feira (12/12), no auditório Vivaldi Moreira, a solenidade de 
encerramento do curso de Pós-Graduação Especialização em Finanças Públicas de 2022. 
42 alunos, servidores do TCEMG e de órgãos parceiros, receberam os diplomas de 
conclusão do curso, que foi ministrado durante todo o ano, no formato presencial. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626079 
 
TCE-PA 
Promotor de Justiça presenteia Conselheiras com livro sobre os direitos da mulher 
 
O promotor de Justiça Franklin Lobato Prado fez visita de cortesia na segunda-feira, 12, à 
Conselheira Presidente Lourdes Lima e à Vice-Presidente Conselheira Rosa Egídia 
Crispino Calheiros Lopes. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6946-promotor-de-justica-presenteia-
conselheiras-com-livro-sobre-os-direitos-da-mulher 
 
TCE-PA reúne-se com secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 
Na quarta-feira, 7, o secretário de estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade Mauro Ó 
de Almeida esteve no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) em reunião no 
Gabinete da Presidência para tratar de assuntos de interesse institucional. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6942-tce-pa-reune-se-com-secretario-de-
meio-ambiente-e-sustentabilidade 
 
Pleno do TCE-PA aprova Plano Estratégico de TI 2023-2028 
 
O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) aprovou o Plano 
Estratégico de Tecnologia da Informação (Peti) 2023-2028 em sessão plenária realizada 
na terça-feira, 6, por meio da Resolução nº 19.471. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6941-pleno-do-tce-pa-aprova-plano-
estrategico-de-ti-2023-2028 
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TCE-PB 
TRIBUNAL DE CONTAS APROVA AS CONTAS DO GOVERNADOR JOÃO AZEVEDO, 
RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2021 
 
Em sessão extraordinária, realizada na manhã desta terça-feira (13), o Pleno do Tribunal 
de Contas do Estado aprovou, à unanimidade, as contas do governador João Azevedo Lins 
Filho, relativas ao exercício de2021. A Corte de Contas acompanhou o voto do relator, 
conselheiro Nominando Diniz, que constatou, no exercício em análise, a publicação no 
diário oficial da relação dos servidores contratados a título de serviços prestados para a 
área da saúde, o que seria a principal irregularidade. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tribunal-de-contas-aprova-as-contas-do-governador-joao-
azevedo-relativas-ao-exercicio-de-2021 
 
TCE-PR 
Pregão de Realeza para serviço de vale-alimentação é suspenso cautelarmente 
 
A possível ilegalidade na exigência de que os atestados de capacidade técnica sejam 
acompanhados de notas fiscais ou empenhos levou o Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) a suspender cautelarmente licitação do Município de Realeza (Região 
Sudoeste) para a contratação de empresa especializada no serviço informatizado de 
administração, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos de vale-alimentação 
aos servidores municipais. O valor estimado do Pregão Eletrônico nº 191/22 é de R$ 
2.821.500,00. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pregao-de-realeza-para-servico-de-vale-alimentacao-
e-suspenso-cautelarmente/10170/N 
 
TCE-PI 
Rede de Controle realiza ação para marcar o Dia Internacional Contra a Corrupção. 
 
Nesta segunda-feira (12), o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) juntamente 
com as instituições que integram a Rede de Controle da Gestão Pública no Piauí 
participaram de ação alusiva ao Dia Internacional Contra a Corrupção. 
https://www.tce.pi.gov.br/rede-de-controle-realiza-acao-para-marcar-o-dia-internacional-
contra-a-corrupcao/ 
 
TCE Piauí e JUCEPI celebram acordo de cooperação técnica 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e a Junta Comercial do Estado do Piauí 
(JUCEPI) firmaram, na manhã desta terça-feira (13), acordo de cooperação técnica com 
vistas ao desenvolvimento conjunto de projetos e ações que possam contribuir para a 
prevenção e o combate à corrupção, para a promoção da transparência e da ética pública, 
e para o fomento ao desenvolvimento estadual. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-e-jucepi-celebram-acordo-de-cooperacao-tecnica/ 
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TCE-RJ 
Comitê do IRB comandado pelo presidente do TCE-RJ lança nota técnica sobre 
concessões e PPPs 
 
O Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-Privadas e Privatizações dos 
Tribunais de Contas do Instituto Rui Barbosa (IRB) lançou, nesta segunda-feira (12/12), 
sua primeira nota técnica. Em reunião no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ) com a participação de 18 integrantes presenciais e três remotos, o documento 
intitulado “Nota Técnica sobre a Atuação dos Tribunais de Contas na Fiscalização de 
Projetos de Desestatizações” foi assinado após receber os ajustes finais. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/comite_do_irb_presidido_pelo_presidente_do_tc
e_lanca_nota_tecnica_sobre_desestatizacoes 
 
TCM-RJ 
Educação é tema de videocast com conselheiro Puccioni 
 
Acompanhe o bate-papo com o conselheiro Felipe Galvão Puccioni, idealizador e diretor 
do Projeto Ciência e Gestão pela Educação, que aconteceu durante o VIII Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC). Ele ressaltou a importância do evento e a 
oportunidade de apresentar o experimento para os participantes e convidados de todo o 
Brasil, que passavam pelo estande do nosso tribunal. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16620&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RN 
Tribunal de Contas aprova Plano Estratégico com objetivos para o período 2023-2030 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) aprovou o Plano Estratégico para o período 
2023-2030. O documento aponta as prioridades da gestão da Corte de Contas para o 
período dos próximos 7 anos e atualiza metas estabelecidas no ciclo que teve vigência 
entre 2015 e 2022. O Plano estabelece 10 objetivos estratégicos. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4304#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS participa de encontro de gestores públicos em Caxias do Sul 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) participa, nesta sexta-feira (16), do “2º Encontro 
de Gestores Públicos Municipais”, promovido pela Escola do Legislativo da Câmara 
Municipal de Caxias do Sul. Na oportunidade, os auditores do TCE-RS Agemir Marcolin 
Junior e Juliana Fofonka serão palestrantes. O encontro tem por objetivo abordar boas 
práticas na administração pública. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-participa-de-encontro-de-gestores-publicos-em-caxias-do-
sul/ 
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TCE-RO 
Compromisso para enfrentamento ao feminicídio em Rondônia é celebrado durante evento 
da Rede Lilás realizado no TCE 
 
O VI Evento “Atitude pelo fim da violência contra a mulher”, realizado pela Rede Lilás Porto 
Velho, na última sexta-feira (9/12), permitiu aos membros e servidores do Tribunal de 
Contas de Rondônia (TCE-RO) acompanharem a realização da assinatura de um pacto 
interinstitucional para o fortalecimento de estratégias de monitoramento e enfrentamento 
ao feminicídio em Rondônia. 
https://tcero.tc.br/2022/12/13/compromisso-para-enfrentamento-ao-feminicidio-em-
rondonia-e-celebrado-durante-evento-da-rede-lilas-realizado-no-tce/ 
 
TCE-RR 
Ex-prefeito deve ressarcir mais de 1 milhão aos cofres de São João da Baliza 
 
O ex-prefeito de São João da Baliza, José Divino Pereira Lima, terá que ressarcir aos cofres 
da prefeitura o valor de R$ 1.156.333,77, devidamente atualizados e acrescidos de juros 
de mora, pela falta de comprovação de despesas e por transferências irregulares da conta-
corrente do Fundeb para outras contas. O responsável terá o prazo de 30 dias para 
comprovar o efetivo recolhimento do débito. Após expirado o prazo, estão autorizadas as 
sanções administrativas previstas em lei. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1950 
 
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 servidores 
municipais O evento conta com a parceria da Escola de Contas do TCERR. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1949 
 
TCE-SC 
TCE/SC terá revista científica semestral para compartilhar conhecimento e pesquisa nas 
áreas de controle externo e de administração pública a partir de 2023 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) deu início nesta semana aos trabalhos 
de elaboração de sua revista científica, de periodicidade semestral, e que representará um 
espaço para compartilhamento de conhecimento, pesquisa e jurisprudência voltados ao 
aprimoramento do controle externo e da administração pública. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-tera-revista-cientifica-semestral-para-compartilhar-
conhecimento-e-pesquisa-nas-areas-de 
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TCE/SC concede a Medalha do Mérito ao vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) concedeu, na tarde desta segunda-feira 
(12/12), a Medalha do Mérito Tribunal de Contas ao vice-presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi. A entrega foi feita pelo conselheiro Wilson Rogério 
Wan-Dall, no início da sessão ordinária híbrida do Pleno, diante da impossibilidade de o 
homenageado participar da sessão especial alusiva aos 67 anos de criação do TCE/SC, 
realizada no último dia 7. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-concede-medalha-do-merito-ao-vice-presidente-do-stj-
ministro-jorge-mussi 
 
TCE-SP 
TCE revela gastos das Câmaras Municipais de São Paulo 
 
A manutenção e o custeio das 644 Câmaras Municipais distribuídas no Estado de São 
Paulo (exceto a da Capital) custam, em média, R$ 90,97 por cidadão paulista. Entre 
setembro de 2021 e agosto de 2022, os valores destinados para o exercício do mandato 
de 6.908 Vereadores nas Casas Legislativas alcançaram a cifra de R$ 3.115.971.319,91. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-revela-gastos-camaras-municipais-sao-paulo 
 
TCE-SE  
Seminário do Focco/SE estimula participação popular no combate à corrupção 
 
A disseminação das ações desenvolvidas pelos órgãos de controle e o estímulo à 
participação popular nesse processo deram o tom do Seminário Dia Internacional Contra 
a Corrupção, ocorrido nesta terça-feira, 13, no auditório do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SE). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2223 
 
Escolas de Contas e do Legislativo reafirmam parceria em ações pedagógicas 
 
A fim de dar continuidade à construção de uma rede de cooperação, o que significa uma 
maior colaboração entre a Escola do Legislativo de Sergipe "Deputado João de Seixas 
Dória” e a Escola de Contas José Amado do Nascimento (Ecojan), o presidente do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu na manhã desta 
terça-feira, 13, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado 
Luciano Bispo, para assinatura de acordo de cooperação entre as instituições. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2222 
 
TCE-TO 
Pleno do TCE/TO elege nova mesa diretora nesta quarta-feira, 14 
 
Durante a última Sessão Plenária de 2022, na manhã desta quarta-feira, 14, às 9 horas, 
será eleita a nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO): Presidente, 
Vice-presidente e Corregedor, para o biênio 2023/2024. 
https://www.tceto.tc.br/pleno-do-tce-to-elege-nova-mesa-diretora-nesta-quarta-feira-14/ 
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