
 
 

   

 

  Nº 180/2022 Data: 16-12-22 

TCU 
Fatos Fiscais destaca os gastos públicos em áreas relevantes em 2021 
 
Após o ano de 2020 em que a pandemia da Covid-19 alterou o padrão de gastos do 
governo, o ano de 2021 trouxe redução de gastos públicos e de indicadores da dívida 
pública. A redução de gastos em relação ao ano anterior e a recuperação, ainda que 
parcial, da atividade econômica permitiram um déficit primário de R$ 35,9 bilhões, após um 
déficit de R$ 745,3 bilhões em 2020. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fatos-fiscais-destaca-os-gastos-publicos-em-
areas-relevantes-em-2021.htm 
 
“É tempo de reconstruir”, diz presidente Bruno Dantas 
 
O ministro Bruno Dantas assumiu, nesta quarta-feira (14/12), a presidência do Tribunal de 
Contas da União (TCU). Na solenidade de posse, que aconteceu na sede da Corte de 
Contas, em Brasília, Dantas destacou a realidade social do Brasil. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/e-tempo-de-reconstruir-diz-presidente-bruno-
dantas.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 
Fernando Toledo é eleito presidente do Tribunal de Contas de Alagoas 
 
Eleito com cinco votos, o conselheiro Fernando Toledo é eleito presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de Alagoas, no biênio 2023-2024. Para a vice-presidência da Corte, o 
conselheiro Otávio Lessa também recebeu cinco votos. O novo corpo diretivo foi escolhido 
durante a sessão especial, realizada na manhã desta quinta-feira (15), no plenário do 
TCE/AL. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk0NQ==&titulo=Fernando_Toledo_%C3%A9_eleito_presidente_do_Trib
unal_de_Contas_de_Alagoas&cat=MQ== 
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TCE-AP 
Presidente do TCE Amapá destaca posse de Bruno Dantas no TCU 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) empossou nesta quarta-feira (14/12/2022), seu mais 
novo presidente. O ministro Bruno Dantas é o mais jovem da história a ocupar a cadeira. 
O presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, esteve presente na 
cerimônia. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/presidente-do-tce-amapa-destaca-posse-de-bruno-
dantas-no-tcu 
 
TCE-AM 
Conselheiro do TCE-AM suspende pregão da Prefeitura de Manaus 
 
Em medida cautelar publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM), o conselheiro Josué Cláudio determinou a suspensão de pregão 
eletrônico realizado pela Prefeitura de Manaus. O pregão nº 266 de 2022 previa eventual 
contratação de empresa para realizar controle de frota, e gerenciamento de abastecimento 
de combustível. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61614 
 
Conselheiro Josué Cláudio recebe Medalha do Mérito Legislativo 
 
Em uma cerimônia emocionante realizada no auditório da Assembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam), o ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), 
conselheiro Josué Cláudio, recebeu a medalha “Ordem do Mérito Legislativo”. A sessão 
solene de entrega da comenda aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), e contou com a 
participação de diversas autoridades do estado. A procuradora-geral de Contas, Fernanda 
Cantanhede, também foi homenageada na mesma solenidade. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61620 
 
Jurisdicionados são obrigados a aderir ao Portal Nacional de Contratações Públicas, alerta 
TCE 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Diretoria de Licitações e 
Contratos (Dilcon), emitiu um alerta ao Governo do Amazonas, às prefeituras municipais, 
além de controladores internos e presidentes de comissões de licitação ou órgãos 
equivalentes para que cumpram a obrigatoriedade de adesão ao Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNPC), a partir de abril de 2023. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61647 
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TCE-BA 
Presidente do TCE/BA participa da abertura oficial da Semana do MPBA 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus 
Presidio, participou da solenidade de abertura da Semana do Ministério Público Estadual 
de 2022, realizada na manhã desta quinta-feira (15.12), na sede do órgão, no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB). A comemoração da "Semana do MP", entre os dias 14 e 
16 de dezembro, reúne especialistas da área jurídica, membros e servidores para discutir 
relevantes debates sobre a atuação institucional. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-participa-da-abertura-oficial-da-
semana-do-mpba 
 
Presidente do TCE/BA destaca importância do papel do TCU para a vida nacional 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus 
Presidio, participou, nesta quarta-feira (14.12), da solenidade de posse do novo presidente 
do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, realizada em Brasília, em ato que 
contou com a presença de dezenas das principais autoridades da República, a exemplo de 
Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
presidente do Senado, Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, e Alexandre 
de Morais, ministro do STF e presidente do TSE, além do presidente eleito, Luiz Inácio Lula 
da Silva, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-destaca-importancia-do-papel-do-
tcu-para-a-vida-nacional 
 
TCM-BA 
PUBLICADA NOVA EDIÇÃO DO JURISDAM 
 
Gestores, ordenadores de despesas, contadores, controladores, procuradores, e 
assessores jurídicos municipais já podem consultar, no site do TCM, uma nova edição da 
revista eletrônica JURISDAM. O informativo, produzido pela Diretoria de Assistência aos 
Municípios do tribunal, apresenta relatos e comentários sobre as principais inovações 
legislativas relativas ao Controle Externo, inclusive pareceres da própria DAM, decisões 
dos órgãos colegiados do TCM e de outros tribunais de contas do país. 
https://www.tcm.ba.gov.br/publicada-nova-edicao-do-jurisdam/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-participa-da-abertura-oficial-da-semana-do-mpba
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-participa-da-abertura-oficial-da-semana-do-mpba
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-destaca-importancia-do-papel-do-tcu-para-a-vida-nacional
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-destaca-importancia-do-papel-do-tcu-para-a-vida-nacional
https://www.tcm.ba.gov.br/publicada-nova-edicao-do-jurisdam/


 
 

   

 
 
TCE-CE 
Comissão de Jurisprudência encerra encontros de 2022 e apresenta balanço das ações 
 
A Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará se reuniu, nesta 
quarta-feira (14/12), para deliberações e desfechos referentes ao ano de 2022 e projeções 
para 2023. O encontro foi conduzido pelo presidente da Comissão, conselheiro Rholden 
Queiroz, e contou com a participação do conselheiro substituto, Paulo César de Souza 
(membro titular), da servidora Giovana Andrade (representando a conselheira Patrícia 
Saboya (membro), além da equipe de apoio à Comissão. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5229-comissao-de-jurisprudencia-
encerra-encontros-de-2022-e-apresenta-balanco-das-acoes 
 
TCDF 
Presidente Paulo Tadeu faz balanço de sua gestão à frente do TCDF 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheiro Paulo Tadeu, 
aproveitou a última sessão plenária do ano para fazer um balanço da sua gestão à frente 
da Corte. Na ocasião, foi apresentado um vídeo produzido pela Assessoria de 
Comunicação Institucional com o resumo das atividades e dos resultados da atuação do 
TCDF durante o biênio 2021-2022. 
https://www2.tc.df.gov.br/presidente-paulo-tadeu-faz-balanco-de-sua-gestao-a-frente-do-
tcdf/ 
 
TCE-GO 
Entidades TCs entregam sugestões ao Grupo de Transição do Governo Federal para 
primeira infância 
 
O orçamento da União reservou para 2023 apenas R$ 5 milhões para construção de 
creches, o que daria para erguer apenas duas unidades no próximo ano. Esse foi um dos 
graves indicadores da primeira infância no Brasil que foram entregues ao vice-presidente 
eleito Geraldo Alckmin pelas entidades que compõem o Sistema Tribunais de Contas. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/entidades-tcs-entregam-sugestoes-ao-grupo-de-transicao-do-
governo-federal-para-primeira-infancia 
 
TCE-MA 
Presidência do TCE apresenta relatório de ações relativas a 2022 
 
A presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) apresentou, nesta semana, a 
membros e servidores os resultados das ações e projetos executados pela instituição, por 
meio de suas secretarias, e que integraram o Plano de Gestão para o exercício de 2022. 
O Plano é o instrumento integrador dos esforços de aprimoramento de todas as unidades 
organizacionais do Tribunal, alinhados ao Planejamento Estratégico 2019-2027 e às 
prioridades da gestão. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2493-presidencia-do-tce-apresenta-relatorio-
de-acoes-relativas-a-2022 
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Atricon divulga resultado da avaliação do desempenho dos tribunais de contas 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) divulgou os 
resultados da avaliação relativa ao Marco de Desempenho dos Tribunais de Contas 2022 
– MMD-TC. O MMD-TC é uma iniciativa da Atricon, que faz parte do Projeto Qualidade e 
Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC, que tem entre seus objetivos fortalecer o 
sistema Tribunais de Contas como essencial ao controle dos recursos públicos e à 
cidadania e estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão das 
Cortes de Contas brasileiras. O TCE maranhense é uma das vinte oito instituições que 
participam do projeto. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2491-atricon-divulga-resultado-da-avaliacao-
do-desempenho-dos-tribunais-de-contas 
 
TCE-MS 
Presidente Jerson Domingos se reúne com chefes de Divisões do TCE-MS 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, 
reuniu nesta quinta-feira,15 de dezembro, os chefes de setores para uma reunião de 
trabalho. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6889/presidente-jerson-domingos-se-reune-
com-chefes-de-divisoes-do-tce-ms 
 
TCE-MG 
'Trilha de Editais' do TCE evita R$ 3,3 milhões de irregulares em três meses 
 
O sistema “Trilha de Editais”, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG), por meio da Central de Fiscalização Integrada e Inteligência – Suricato, 
conseguiu evitar R$ 3,3 milhões de irregularidades, em 11 licitações municipais. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626090 
 
TCE-PA 
Presidente Conselheira Lourdes Lima é homenageada no livro “Magníficas Mulheres: 
lutando e conquistando direitos” 
 
A Conselheira Presidente Lourdes Lima está entre as cinco mulheres líderes de tribunais 
do estado do Pará homenageadas no livro “Magníficas Mulheres: lutando e conquistando 
direitos”, organizado pelos advogados Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise 
Mendes e lançado na quarta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado 
(IBDPP), em parceria com a Editora Fórum. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6953-presidente-conselheira-lourdes-lima-e-
homenageada-no-livro-magnificas-mulheres-lutando-e-conquistando-direitos 
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Conselheira Lourdes Lima participa da posse de novo presidente do TCU 
 
A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Lourdes 
Lima, esteve na posse do novo corpo diretivo do Tribunal de Contas da União (TCU), 
ocorrida nesta quarta-feira, 14, em Brasília (DF). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6951-conselheira-lourdes-lima-participa-da-
posse-de-novo-presidente-do-tcu 
 
Presidente Conselheira Lourdes Lima é homenageada no livro “Magníficas Mulheres: 
lutando e conquistando direitos” 
 
A Conselheira Presidente Lourdes Lima está entre as cinco mulheres líderes de tribunais 
do estado do Pará homenageadas no livro “Magníficas Mulheres: lutando e conquistando 
direitos”, organizado pelos advogados Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise 
Mendes e lançado na quarta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado 
(IBDPP), em parceria com a Editora Fórum. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6953-presidente-conselheira-lourdes-lima-e-
homenageada-no-livro-magnificas-mulheres-lutando-e-conquistando-direitos 
 
Conselheiro Fernando Ribeiro recebe homenagem em sessão alusiva ao Dia Nacional do 
Ministério Público 
 
Em homenagem ao Dia Nacional do Ministério Público, comemorado no dia 14 de 
dezembro, o Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), 
Fernando Ribeiro, recém eleito Vice - Presidente da Corte de Contas, foi homenageado 
com o Colar do Mérito Institucional, em sessão solene do Colégio de Procuradores de 
Justiça, realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, nesta mesma data, na sede 
do MPPA. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6950-conselheiro-fernando-ribeiro-recebe-
homenagem-em-sessao-alusiva-ao-dia-nacional-do-ministerio-publico 
 
TCM-PA 
Ouvidoria do TCMPA lança jogo que incentiva a cidadania entre jovens 
 
A Ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) lançou, nesta quinta-
feira (15), na sede do Tribunal, o jogo de tabuleiro intitulado Trilhas da Cidadania. Segundo 
o conselheiro Daniel Lavareda, ouvidor da Corte de Contas, o jogo, que leva o mesmo 
nome do projeto, é voltado para os estagiários de nível médio da instituição, e tem por 
objetivo fortalecer os conceitos ligados ao controle social, que é exercido pelos cidadãos, 
tendo, ainda, como finalidade, contribuir para que haja uma melhor aplicação do dinheiro 
público. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ouvidoria-do-tcmpa-lanca-jogo-que-incentiva-a-
cidadania-entre-jovens/ 
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TCMPA realiza última doação de materiais recicláveis aos catadores de Belém 
 
Durante o ano de 2022, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) realizou 
diversas ações focadas na cultura da sustentabilidade e na conscientização socioambiental 
no local de trabalho. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-realiza-ultima-doacao-de-materiais-reciclaveis-
aos-catadores-de-belem/ 
 
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 
Cautelar do TCE-PR suspende contrato para construção da Ponte de Guaratuba 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná expediu medida cautelar suspendendo a 
execução do contrato firmado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) com 
consórcio de empresas para a construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Estado. O 
motivo foi a exigência, prevista no edital, de que os licitantes comprovassem ter executado, 
em uma única obra de ponte, cinco quesitos construtivos. Em avaliação preliminar, o TCE-
PR considerou que essa exigência pode ter restringido o caráter competitivo da licitação. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/cautelar-do-tce-pr-suspende-contrato-para-construcao-
da-ponte-de-guaratuba/10178/N 
 
São Pedro do Ivaí deve corrigir falhas em certame para obra de pavimentação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou ao Município de São 
Pedro do Ivaí (Região Central) que anule, no prazo de 15 dias, os atos da Tomada de 
Preços nº 10/21 emitidos a partir da exclusão indevida de licitante. A licitação tem como 
objeto a contratação de empresa para recuperação de pavimentação com 
microrrevestimento asfáltico, sobre asfalto existente, em uma área de 44.586,23 metros 
quadrados no perímetro urbano do município. O prazo para o cumprimento da 
determinação passará a contar a partir do trânsito em julgado da decisão, da qual cabe 
recurso. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/sao-pedro-do-ivai-deve-corrigir-falhas-em-certame-
para-obra-de-pavimentacao/10171/N 
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Piraí do Sul altera edital e pode prosseguir licitação para vale-alimentação 
 
Após a Prefeitura de Piraí do Sul comprovar a alteração do edital do Pregão Eletrônico nº 
86/22, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) revogou medida cautelar que 
mantinha suspensa essa licitação, destinada a contratar empresa especializada em 
administração, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos de vale-alimentação 
aos servidores desse município da Região dos Campos Gerais. O valor máximo do certame 
é R$ 1.485.600,00. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pirai-do-sul-altera-edital-e-pode-prosseguir-licitacao-
para-vale-alimentacao/10177/N 
 
TCE-PE 
Ranilson Ramos participa de encontro com vice-presidente eleito 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ranilson Ramos, se reuniu nessa quarta-
feira (14), em Brasília, com o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, 
coordenador do grupo de transição do governo federal, para tratar da atuação dos 
Tribunais de Contas na questão da Primeira Infância. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6840-primeira-infancia-e-tema-de-reuniao-de-ranilson-ramos-com-o-vice-
presidente-alckmin 
 
TCE-PI 
Relatório da Ouvidoria do TCE aponta avanços no biênio 2021/2022 
 
A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) divulgou nessa quarta-
feira (14) seu relatório de gestão referente ao biênio 2021/2022, apontando atividades e o 
desempenho alcançado nos últimos dois anos. Em 2021 (gráfico abaixo), ao todo, foram 
2.610 demandas via Central do Cidadão, sendo distribuídas por assunto, com destaque 
principal para o assunto “licitação”, com um percentual de 69,31%, se tornando a temática 
mais demandada. Em 2022, até a data de fechamento do relatório, ingressaram 1.554 
demandas, também com destaque para o assunto “licitação”, com um percentual de 
65,51%. 
https://www.tce.pi.gov.br/39425-2/ 
 
TCM-RJ 
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. Após a aposentadoria da ministra Ana Arraes, Dantas assumiu o 
cargo interinamente em julho de 2022. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16632&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pirai-do-sul-altera-edital-e-pode-prosseguir-licitacao-para-vale-alimentacao/10177/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pirai-do-sul-altera-edital-e-pode-prosseguir-licitacao-para-vale-alimentacao/10177/N
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-2022/dezembro/6840-primeira-infancia-e-tema-de-reuniao-de-ranilson-ramos-com-o-vice-presidente-alckmin
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-2022/dezembro/6840-primeira-infancia-e-tema-de-reuniao-de-ranilson-ramos-com-o-vice-presidente-alckmin
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-2022/dezembro/6840-primeira-infancia-e-tema-de-reuniao-de-ranilson-ramos-com-o-vice-presidente-alckmin
https://www.tce.pi.gov.br/39425-2/
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16632&detalhada=2&downloads=0
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16632&detalhada=2&downloads=0


 
 

   

 
 
TCE-RN 
TCE institui Sistema Integrado de Auditoria para fiscalizar a realização de concursos 
públicos 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) instituiu o Sistema Integrado de Auditoria 
Informatizada para Concursos Públicos. O SIAI Concursos vai reunir informações acerca 
de seleções públicas para a contratação de servidores efetivos no Estado, prefeituras, 
câmaras municipais e demais órgãos públicos sob jurisdição da Corte de Contas. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4305#gsc.tab=0 
 
Presidente do TCE entrega presentes da campanha Papai Noel dos Correios 
 
Numa ação simbólica, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Paulo 
Roberto Alves, fez a entrega dos presentes arrecadados para a campanha “Papai Noel dos 
Correios” no âmbito da Corte de Contas. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4306#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS inaugura laboratório de obras públicas para garantir a qualidade dos materiais 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) possui, a partir de hoje (15), uma nova 
ferramenta para melhorar a fiscalização de obras de pavimentação em auditorias. É o 
Laboratório de Análise de Obras Rodoviárias, cujo lançamento ocorreu na Avenida Juca 
Batista, no trecho entre as ruas Eduardo Prado e Edgar Pires de Castro, em Porto Alegre. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-inaugura-laboratorio-de-obras-publicas-para-garantir-a-
qualidade-dos-materiais/ 
 
TCE-RO 
Diagnóstico do transporte coletivo por ônibus é entregue pelos TCs brasileiros ao vice-
presidente da República eleito, Geraldo Alckmin 
 
A Atricon entregou, nessa quarta-feira (14/12), o Diagnóstico do Transporte Coletivo por 
ônibus, ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, na sede do Centro Cultural Banco do 
Brasil, em Brasília. O estudo, elaborado por um Grupo de Trabalho (GT) que reúne 
conselheiros e auditores públicos de Tribunais de Contas, mapeia as dificuldades 
enfrentadas na prestação do serviço de transporte coletivo urbano por ônibus, e propõe 
medidas de enfrentamento aos desafios identificados. 
https://tcero.tc.br/2022/12/15/diagnostico-do-transporte-coletivo-por-onibus-e-entregue-
pelos-tcs-brasileiros-ao-vice-presidente-da-republica-eleito-geraldo-alckmin/ 
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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 participa de reunião da Atricon com o vice-presidente eleito, 
Geraldo Alckmin, em Brasília 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Associação 
Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), o Conselho Nacional dos 
Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) participaram, 
na tarde desta quarta-feira (14), em Brasília (DF), de um encontro com o vice-presidente 
da República eleito, Geraldo Alckmin, para apresentar iniciativas dos órgãos de controle 
em áreas como a da educação e da governança. 
https://www.tcesc.tc.br/presidente-do-tcesc-participa-de-reuniao-da-atricon-com-o-vice-
presidente-eleito-geraldo-alckmin-em 
 
TCE/SC realiza Painel de Referência com especialistas no tema da Igualdade Racial 
 
A Diretoria de Atividades Especiais (DAE) do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina (TCE/SC) realizou, no Instituto de Contas (ICON), um Painel de Referência com 
especialistas no tema da Igualdade Racial. A iniciativa faz parte de um trabalho realizando 
pela DAE com a finalidade de verificar as políticas públicas que estão sendo planejadas e 
implantadas pela administração pública estadual para promover a igualdade racial. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-realiza-painel-de-referencia-com-especialistas-no-tema-da-
igualdade-racial 
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TCM-SP 
Evento na EGC discute a LGPD nos Tribunais de Contas 
 
A Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do TCMSP realizou na tarde desta quarta-
feira (14) o seminário virtual “LGPD no Contexto dos Tribunais de Contas”, com o apoio do 
Instituto Rui Barbosa (IRB). O encontro, que encerrou os eventos realizados em 2022 na 
Escola, teve o objetivo de estabelecer o debate sobre a efetiva implementação da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em especial no âmbito dos Tribunais de Contas 
Brasileiros. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55854 
 
Vice-presidente Eduardo Tuma apresenta relatório de atividades da Escola de Gestão e 
Contas do TCMSP 
 
O conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
e dirigente da Escola de Gestão e Contas Públicas (EGC), Eduardo Tuma, apresentou, na 
sessão plenária desta quarta-feira (14/12), o Relatório de Atividades do centro de ensino. 
Em seu discurso, o conselheiro apontou os desafios enfrentados devido a pandemia de 
covid-19, e a transformação digital da EGC buscando atender às novas demandas 
educacionais. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/55843 
 
TCE-SE  
Voltado a gestores públicos, Workshop “Siafic e Nota Fiscal Eletrônica” ocorrerá nesta 
sexta-feira 
 
Nesta sexta-feira, 16, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) será sede do I Workshop 
- Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Padrão Nacional  (NFS-e) e Sistema Único e 
Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle nas Entidades 
Públicas (Siafic). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2228 
 
TCE-TO 
Premiação do concurso TCE Cidadão na Escola acontece nesta sexta-feira, 16 
 
O Tribunal de Contas do Tocantins realiza nesta sexta-feira, 16, no Auditório da Corte, às 
13h30, a premiação dos vencedores do Concurso de Redação e Vídeo Curto que fazem 
parte do TCE Cidadão – na Escola. O projeto é organizado pela Corte com o apoio de 
secretarias municipais da Educação e instituições parceiras. Das 39 escolas de seis 
municípios que participam do concurso, 166 estudantes foram classificados e, desses, 61 
serão premiados com tablets e leitores de livro digital (Kindle). 
https://www.tceto.tc.br/premiacao-do-concurso-tce-cidadao-na-escola-acontece-nesta-
sexta-feira-16/ 
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