
 
 

   

 
  Nº 179/2022 Data: 15-12-22 

TCE-AL 
Presidente do TCE/AL participa da 5ª Reunião Ordinária do CNPTC 
 
O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) realizou, nesta 
quarta-feira (14), a 5ª Reunião Ordinária de 2022. A PEC que reconhece que os Tribunais 
de Contas são órgãos permanentes e essenciais , a implantação do SIAFIC e a criação de 
comenda foram temas do encontro. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk0Mw==&titulo=Presidente_do_TCE/AL_participa_da_5%C2%AA_Reu
ni%C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_do_CNPTC&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Auditores de Controle Externo fazem homenagem ao presidente do TCE Amapá 
 
Membros da diretoria da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE Amapá 
(AudTCE) estiveram reunidos nesta terça-feira (13/12), com o presidente do Tribunal de 
Contas do Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, para uma avaliação do planejamento 
feito para 2022. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/auditores-de-controle-externo-fazem-homenagem-ao-
presidente-do-tce-amapa 
 
TCE-AM 
Prefeitura de Benjamin Constant extrapola limite com gastos de pessoal e recebe alerta do 
TCE-AM 
 
A Prefeitura de Benjamin Constant recebeu um alerta do Tribunal de Contas do Amazonas 
(TCE-AM) após a Corte de Contas ter identificado um extrapolamento do limite de 
despesas com pessoal no 1º semestre de 2022, quando os gastos chegaram a R$ 
85.894.712,94, o equivalente a 55,16% do orçamento, ultrapassando o limite determinado 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 54%. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61604 
 
TCE-AM participa de produção de nota técnica do IRB sobre projetos de desestatização 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) participou da elaboração da primeira nota 
técnica do Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-Privadas e Privatizações dos 
Tribunais de Contas do Instituto Rui Barbosa (IRB). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61599 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
Presidente do TCE-AM prestigia posse de ministro Bruno Dantas na presidência do TCU 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, 
participou da posse da nova presidência do Tribunal de Contas da União (TCU), ocorrida 
na manhã desta quarta-feira (14). A nova gestão do TCU para o próximo ano será 
conduzida pelo novo presidente, ministro Bruno Dantas, e vice-presidente, ministro Vital do 
Rêgo. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61594 
 
TCE-BA 
Especialistas tratam dos desafios da aplicação da LGPD 
 
Com o objetivo de apresentar a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil (LGPD) e seus 
impactos na administração pública, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), 
por intermédio da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), em 
parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Estado da 
Bahia (CEA), promoveu, nesta segunda-feira, dia 12.12, a segunda edição de 2022 do 
Programa Políticas Públicas: A Arte do Encontro - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
realizada na modalidade online. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/especialistas-tratam-dos-desafios-da-aplicacao-da-lgpd 
 
TCM-BA 
FÓRUM DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO DEBATE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 
 
A Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios vai promover, na próxima 
segunda-feira (19/12), o III Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado 
da Bahia. O evento deste ano tem como tema os “Desafios da Implementação da Nova Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos”. 
https://www.tcm.ba.gov.br/forum-de-controle-interno-e-externo-debate-a-nova-lei-de-
licitacoes/ 
 
TCE-CE 
Espécie processual é tema do terceiro manual técnico Transparência Ativa 
 
O terceiro e último manual técnico do projeto Transparência Ativa já está disponível na 
plataforma digital. O manual técnico “Espécies Processuais” detalha o conjunto de ações 
ordenadas e executadas pelo Tribunal de Contas do Ceará para controlar e aprimorar os 
atos da administração pública direta e indireta. São 80 páginas com textos, ilustrações, 
gráficos, hiperlinks e QRCode. O objetivo é guiar e tirar dúvidas dos servidores públicos e 
cidadãos em geral. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5228-especie-processual-e-tema-do-
terceiro-manual-tecnico-transparencia-ativa 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
Comitê do Instituto Rui Barbosa lança Nota Técnica sobre Concessões e Parcerias Público-
Privadas 
 
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, 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.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5226-comite-do-instituto-rui-barbosa-
lanca-nota-tecnica-sobre-concessoes-e-parcerias-publico-privadas 
 
TCDF 
Conselheiro Márcio Michel é eleito presidente do TCDF 
 
Na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022, foi realizada a eleição 
para a gestão do Tribunal de Contas do Distrito Federal durante o Biênio 2023/2024. O 
Conselheiro Márcio Michel foi eleito presidente do TCDF. Ele vai gerir por dois anos ao 
lado do Conselheiro André Clemente, escolhido pelo Plenário da Corte para o cargo de 
vice-presidente. 
https://www2.tc.df.gov.br/conselheiro-marcio-michel-e-eleito-presidente-do-tcdf/ 
 
TCE-ES 
Fiscalização do TCE-ES mostra que só 12 municípios capixabas têm plano de mobilidade 
urbana 
 
Um procedimento fiscalizatório feito na modalidade de Acompanhamento por auditores de 
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) registrou 
52 municípios capixabas com obrigação de elaborar um Plano de Mobilidade Urbana 
(PMU). Desses 52, somente 12 já elaboraram o documento. Os outros 40 podem deixar de 
receber verbas federais para a mobilidade urbana caso não concluam os planos dentro do 
prazo previsto. 
https://www.tcees.tc.br/fiscalizacao-do-tce-es-mostra-que-so-12-municipios-capixabas-
tem-plano-de-mobilidade-urbana/ 
 
TCE-ES determina que 61 municípios do ES que estão abaixo da média estadual de 
atendimento ao saneamento básico façam readequação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) determinou a 61, dos 78 
municípios do Espírito Santo que façam a readequação dos investimentos em 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, após ter verificado, em um processo de 
fiscalização, que essas cidades estão com os indicadores de atendimento desses serviços 
abaixo da média estadual. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-determina-que-61-municipios-do-es-que-estao-abaixo-da-
media-estadual-de-atendimento-ao-saneamento-basico-facam-readequacao/ 
 
 



 
 

   

 
 
TCE-ES condena ex-presidente da Câmara de Vila Velha Ivan Carlini ao ressarcimento de 
R$ 699 mil 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) condenou o ex-presidente da 
Câmara Municipal de Vila Velha Ivan Carlini, a ressarcir o erário no valor de R$ 699.660,87, 
devido às irregularidades no pagamento indevido de diárias de viagem a servidores e 
vereadores, com indícios de fraude, e pagamento de diárias além do necessário, sem a 
comprovação de reembolso. Ele ainda sofreu aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-condena-ex-presidente-da-camara-de-vila-velha-ivan-
carlini-ao-ressarcimento-de-r-699-mil-devido-ao-pagamento-de-diarias/ 
 
TCE-GO 
Mesa Diretora do TCE-GO toma posse em solenidade transmitida pelas redes sociais 
 
O conselheiro Saulo Mesquita vai tomar posse amanhã (15/dez) na Presidência do Tribunal 
de Contas do Estado, para a gestão do biênio 2023/2024. A solenidade será às 15h, em 
sessão solene no Plenário do órgão fiscalizador, e será transmitida pelas redes sociais do 
Tribunal - YouTube, Instagram e Facebook. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/mesa-diretora-do-tce-go-toma-posse-em-solenidade-
transmitida-pelas-redes-sociais 
 
TCM-GO 
SAP realiza inspeção na Câmara de Varjão 
 
Nesta segunda-feira, 12/12, a Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) executou os trabalhos 
in locu de inspeção no Poder Legislativo de Varjão. Foi realizada reunião presencial entre 
os integrantes da equipe – auditores Jorge Moraes e Claudia Alessandra – e as gestoras: 
vereador Karlla Mendes Moreira, presidente da Câmara de Varjão, e senhora Giscelly 
Santos Neiva, Controladora Interna da Câmara Municipal. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/12/sap-realiza-inspecao-na-camara-de-varjao/ 
 
TCMGO realiza 6ª Reunião do GTCON e GTSIS 
 
Constam na pauta da reunião, discussões sobre possíveis avanços nas regras de recepção 
do Colare Pessoal, Contas de Governo 2022 (pontos de atenção), SIAFIC, Lançamentos 
Contábeis-DCASP e Tabela de Codificação de fontes de recursos do TCMGO para 2023. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/12/tcmgo-realiza-6a-reuniao-do-gtcon-e-gtsis/ 
 
TCE-MA 
TCE elege mesa diretora para novo biênio 
 
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 
 
 



 
 

   

 
 
Rede de Controle escolhe vencedores de concurso de redação relativo ao Dia Internacional 
Contra a Corrupção 
 
A Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão, como parte das atividades em 
comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, 09 de dezembro, promoveu, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Luís (Semed), concurso de 
redação com o tema “O cidadão e o combate à corrupção”. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2489-rede-de-controle-da-gestao-publica-no-
maranhao-escolhe-vencedores-de-concurso-de-redacao-relativo-ao-dia-internacional-de-
combate-a-corrupcao 
 
TCE-MS 
Comunicado 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul comunica que não houve registro de chapas 
para a eleição dos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Corte de 
Contas, biênio 2023-2024. A eleição está marcada para a próxima sexta-feira, 16 de 
dezembro, em uma sessão especial convocada pelo Diário Oficial do dia 29 de novembro 
de 2022. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6888/comunicado 
 
TCE-MG 
Durval Angelo recebe honraria da AGE-MG 
 
O conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) 
Durval Angelo recebeu hoje, 14 de dezembro, a Medalha do Mérito oferecida pela 
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE-MG). A homenagem é entregue a 
personalidades que prestaram relevantes serviços à advocacia pública e à instituição. O 
evento aconteceu no auditório do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626083 
 
Revista do TCEMG lança última edição de 2022 
 
“É com imensa alegria, gratidão e certeza do dever cumprido que apresentamos a segunda 
e última edição da nossa Revista deste ano, em que pudemos, aos poucos, voltar à 
normalidade, depois de um período atípico e desafiador em função da pandemia de covid-
19”. Foram as palavras da coordenadora de Pós-Graduação, Professora Luciana Raso 
Sardinha, no editorial da edição da Revista do TCEMG, que encerra o ano de 2022. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626084 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
Painel lançado pelo TCE aponta gasto de R$ 2 bilhões nas 853 câmaras municipais 
mineiras 
 
As 853 câmaras municipais mineiras tiveram um gasto de aproximadamente R$ 2 bilhões 
ao longo de 2021, segundo aponta os dados disponibilizados no painel “Câmaras em 
Foco”, lançado no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), pela 
Central de Fiscalização Integrada e Inteligência – Suricato. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626086 
 
TCE-PA 
Visita técnica ao TCE-PR auxilia servidores para uso de novas técnicas em auditoria 
 
Servidores da Controladoria de Obras, Patrimônio Público e Meio Ambiente do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realizaram visita técnica ao Tribunal de Contas do 
Paraná (TCE-PR) no período de 6 a 9 de dezembro. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6949-visita-tecnica-ao-tce-pr-auxilia-
servidores-para-uso-de-novas-tecnicas-em-auditoria 
 
Comissão Especial estuda a Nova Lei de Licitações 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) está em fase de adequação à nova Lei 
de Licitações e Contratos Públicos na Administração Pública, a Lei nº 14.133/2021, que 
entrará totalmente em vigor em abril de 2023. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6948-comissao-especial-estuda-a-nova-lei-
de-licitacoes 
 
TCE-PB 
TCE REJEITA CONTAS DE EX-PREFEITOS DE SANTA RITA COM IMPUTAÇÃO DE 
DÉBITOS QUE ULTRAPASSA OS R$ 5 MILHÕES 
 
Em sessão ordinária híbrida, nesta quarta-feira (14), o Pleno do Tribunal de Contas do 
Estado rejeitou as contas anuais das prefeituras de Baia da Traição, relativas a 2020, na 
gestão do prefeito Euclides Sérgio Costa de Lima Junior, e de Santa Rita, remanescente 
de 2015, sob a responsabilidade dos ex-prefeitos Reginaldo Pereira da Costa e Severino 
Alves Barbosa, neste caso, com imputação de débitos aos gestores em valores que 
ultrapassam os R$ 5 milhões. Cabem recursos. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-rejeita-contas-de-ex-prefeitos-de-santa-rita-com-
imputacao-de-debitos-que-ultrapassa-os-r-5-milhoes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
TCE-PR 
Conselheiro Fernando Guimarães presidirá o TCE-PR no biênio 2023-2024 
 
Conselheiro Fernando Guimarães prO conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães 
será o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) nos próximos dois 
anos. O vice-presidente no biênio 2023-2024 será o conselheiro Ivens Zschoerper Linhares 
e o corregedor-geral, o conselheiro Ivan Lelis Bonilha. Os três foram eleitos, por 
unanimidade, na sessão ordinária nº 35/22 do Tribunal Pleno do TCE-PR, a última do ano, 
realizada na tarde desta quarta-feira (14 de dezembro).esidirá o TCE-PR no biênio 2023-
2024 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/conselheiro-fernando-guimaraes-presidira-o-tce-pr-no-
bienio-2023-2024/10176/N 
 
Conselheiros recebem convite para diplomação dos eleitos no Paraná em outubro 
 
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador 
Wellington Emanuel Coimbra de Moura, entregou, nesta quarta-feira (14 de dezembro), 
convite ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conselheiro 
Fabio Camargo, e aos demais conselheiros, para a diplomação dos eleitos no pleito de 
outubro. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/conselheiros-recebem-convite-para-diplomacao-dos-
eleitos-no-parana-em-outubro/10175/N 
 
TCE-PE 
Recomendação conjunta orienta sobre planos de saneamento básico 
 
O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas do Estado expediram uma 
Recomendação Conjunta (nº 03/2022) para que 107 prefeituras do Estado e o distrito de 
Fernando de Noronha elaborem seus Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 
até o dia 31 de dezembro, prazo estabelecido pela Lei nº 14.026 de 2020, que criou o Novo 
Marco Legal do Saneamento Básico. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6835-recomendacao-conjunta-orienta-sobre-prazo-de-publicacao-de-
planos-de-saneamento-basico 
 
Seminário do TCE discute resultados de 2022 
 
Diretores e gerentes das áreas do Tribunal de Contas de Pernambuco participaram, na 
última segunda-feira (12), do XIX Seminário de Planejamento e Gestão, oportunidade em 
que foram apresentados os resultados alcançados pelos setores em 2022. O evento foi 
conduzido pelo diretor de Gestão e Governança (DGG) do TCE, Edgard Távora. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6839-seminario-do-tce-discute-resultados-de-2022 
 
TCM-RJ 
Sistema de transportes na pauta do TCMRio 
 



 
 

   

O Presidente do TCMRio, Luiz Antonio Guaraná, recebeu hoje (13/12), em seu gabinete, 
os secretários municipais de Transportes, Maína Celidônio, e de Coordenação 
Governamental, Jorge Luiz de Souza Arraes. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16623&detalhada=3&d
ownloads=0 
 
Presidente do TCMRio participa da posse de Bruno Dantas no TCU 
 
Em solenidade muito concorrida, Bruno Dantas, um dos ministros mais jovens a ocupar 
uma cadeira do Tribunal de Contas da União (TCU), tomou posse como presidente da 
instituição nesta quarta-feira (14/12), na sede do Tribunal, em Brasília, para o próximo ano, 
podendo ser reeleito.  
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16632&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
Em sessão especial, Pleno reconduz administração do TCE-RS para 2023 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou nesta tarde (14), Sessão Plenária 
Especial de Recondução da Administração para 2023, na qual os atuais conselheiros da 
corte foram empossados pelo período de mais um ano de mandato. 
https://tcers.tc.br/noticia/em-sessao-especial-pleno-reconduz-administracao-do-tce-rs-
para-2023/ 
 
 
TCE-RR 
Eleitos novos dirigentes do TCERR para o biênio 2023/2024 
 
O conselheiro Célio Wanderley foi eleito o novo presidente do Tribunal de Contas de 
Roraima (TCERR) para o biênio 2023/2024. O pleito ocorreu durante a sessão ordinária do 
Pleno desta quarta-feira (14), que também resultou na eleição dos demais dirigentes da 
instituição para os próximos dois anos. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 4 de janeiro de 
2023, em sessão solene, e contará com a presença de membros e servidores do TCERR, 
autoridades locais, amigos e familiares dos dirigentes eleitos. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1957 
 
Prefeito de São Luiz é multado por não cumprir a Lei de Acesso a Informação 
 
Os conselheiros deliberaram sobre a Auditoria de Conformidade realizada para análise dos 
processos de despesa nº 0038/2020 e 0053/2020, referentes a dispensa de licitação, tendo 
como objeto, em síntese, a contratação de serviços de sanitização, higienização e/ou 
desinfecção de ruas, avenidas, logradouros públicos e/ou edificações públicas, para o 
enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). Os valores 
contratados foram, respectivamente, de R$ 2.999.247,54 e R$ 2.999.384,34, totalizando 
assim R$ 5.998.631,88. A decisão tomada pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas de 
Roraima (TCERR), ocorreu durante a sessão ordinária desta terça-feira, 13. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1951 
 
TCE-SC 



 
 

   

Presidente do TCE/SC prestigia a posse do ministro Bruno Dantas na Presidência do TCU 
 
A posse do ministro Bruno Dantas na Presidência do Tribunal de Contas da União (TCU), 
na manhã desta quarta-feira (14/12), em Brasília, foi prestigiada por diversos integrantes 
do Sistema Tribunais de Contas. Entre eles, os conselheiros que compõem a diretoria da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o presidente, Cezar 
Miola, e o vice-presidente de Relações Internacionais, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, 
que é presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) e vice-presidente do 
Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC). 
https://www.tcesc.tc.br/presidente-do-tcesc-prestigia-posse-do-ministro-bruno-dantas-na-
presidencia-do-tcu 
 
TCE-SP 
Tribunal de Contas divulga calendário de obrigações para o exercício de 2023 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou o calendário de atividades 
e obrigações dos órgãos fiscalizados para o exercício de 2023. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-divulga-calendario-obrigacoes-para-
exercicio-2023 
 
 
 
 
 
TCM-SP 
Conselheiro Domingos Dissei apresenta vídeo sobre reabertura do Mercado de Santo 
Amaro 
 
A reinauguração do antigo Mercado de Santo Amaro, que recebeu o nome de Santo 
Mercado, ocorrida na última segunda-feira, foi abordada em vídeo apresentado pelo 
conselheiro Domingos Dissei na Sessão Plenária desta quarta-feira. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55824 
 
TCMSP apresenta vídeo sobre relatório final de visitas simultâneas a escolas da Secretaria 
Municipal da Educação 
 
Na Sessão Plenária desta quarta-feira, 14 de dezembro, o conselheiro Mauricio Faria, 
relator da Função Educação, apresentou um vídeo que resumiu os resultados de uma 
iniciativa inédita realizada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
por meio da Coordenadoria de Controle Externo II, da Subsecretaria de Controle Externo 
(SCE).  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55798 
 
Presidência do TCMSP divulga relatório de atividades no quinquênio 2018-2022 
 
O conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), João 
Antonio da Silva Filho, divulga, nesta quarta-feira (14), o relatório de atividades feito 
durante seu período exercendo o cargo nesta instituição. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55794 



 
 

   

 
Visita do secretário de Governo da Prefeitura da Cidade de São Paulo ao TCMSP 
 
Na manhã desta quarta-feira (14/12), o atual secretário de Governo da capital, Edson 
Aparecido dos Santos, visitou o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP). 
Na ocasião, foi recebido pelo conselheiro presidente do Órgão, João Antonio da Silva Filho; 
pelo conselheiro vice-presidente, Eduardo Tuma; pelo conselheiro corregedor, Roberto 
Braguim; e pelos conselheiros da Corte de Contas, Maurício Faria e Domingos Dissei. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55793 
 
Coordenadoria Processual do TCMSP faz balanço do ano em 2022 
 
Nesta segunda-feira (12), a Coordenadoria Processual do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCMSP) promoveu o quarto encontro do setor, realizado semestralmente, 
com o objetivo de manter a integração entre os profissionais, a dinâmica de equipe e a 
cultura organizacional, atendendo as diretrizes do regime do trabalho remoto. No Encontro 
deste semestre, foram apresentados projetos tirados do papel ao longo dos últimos anos, 
além dos resultados alcançados durante a temporada 2022. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55788 
 
 
 
 
TCE-SE  
Presidente do TCE/SE prestigia posse do ministro Bruno Dantas na presidência do TCU 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) conselheiro Flávio 
Conceição, esteve presente nesta quarta-feira, 14, na posse do ministro Bruno Dantas no 
cargo de presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ocorrida na sede do órgão, em 
Brasília. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2227 
 
TCE-TO 
Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves é eleito presidente do TCE/TO 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) elegeu nesta quarta-feira, 14 de 
dezembro, a nova mesa diretora para o biênio 2023/2024. O conselheiro André Luiz de 
Matos Gonçalves foi eleito o novo Presidente da Corte. O conselheiro Alberto Sevilha foi 
escolhido como Vice-presidente, e o conselheiro Severiano Costandrade como 
Corregedor. 
https://www.tceto.tc.br/conselheiro-andre-luiz-de-matos-goncalves-e-eleito-presidente-do-
tce-to/ 
 
 
 
 
 
 
 


