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TCE-AC 
Para garantir mobilidade, TCE assina termo de cooperação com o 

governo para implantação de PontoWeb 
  
O conselheiro Ribamar Trindade, presidente do Tribunal de Contas do 

Acre (TCE/AC), assinou um termo de cooperação com o governo do Acre, 

por meio da Secretaria Estadual de Administração (SEAD), para a 

implantação do sistema PontoWeb, que deve garantir maior mobilidade 

aos servidores do órgão. 
https://tceac.tc.br/2023/01/10/para-garantir-mobilidade-tce-assina-termo-

de-cooperacao-com-o-governo-para-implantacao-de-ponto-eletronico/ 
  
TCM-BA 
NOVO “PÍLULAS DE CONHECIMENTO” ANALISA A 

RESPONSABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
Nesta terça-feira (10/01), a Diretoria de Assistência aos Municípios (DAM), 

do Tribunal de Contas dos Municípios, divulgou um novo artigo no “Pílulas 

Temáticas de Conhecimento”, em que analisa as responsabilidades nas 

contratações administrativas – de acordo com a Lei 14.133/2021. 
https://www.tcm.ba.gov.br/novo-pilulas-de-conhecimento-analisa-a-

responsabilidade-nas-contratacoes-administrativas/ 
  
TCE-ES 
Estado e municípios capixabas somam quase três mil obras em execução 
  
Escolas, ruas e avenidas, prédios públicos e aparelhos de limpeza pública 

são, atualmente, os tipos de obras com o maior número de execução de 

Norte a Sul do Espírito Santo. É isso que aponta o Painel Obras Públicas, 

lançado nesta terça-feira (10) pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo (TCE-ES). O sistema detalha as 2.980 obras que estão 

sendo feitas por todas as unidades gestoras do estado. 
https://www.tcees.tc.br/estado-e-municipios-capixabas-somam-quase-

tres-mil-obras-em-execucao/ 
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TCE-GO 
Mesquita define gestores do TCE-GO para o biênio 
  
O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), 

conselheiro Saulo Mesquita, já designou os principais auxiliares da 

Presidência para a gestão 2023-2024. Foram definidos os conselheiros 

Kennedy Trindade e Edson Ferrari para exercerem as funções de Ouvidor 

e Diretor-Geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), 

respectivamente. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/mesquita-define-gestores-do-tce-go-para-o-

bienio 
  
TCE-PR 
TCE-PR suspende licitação do Instituto Curitiba de Saúde para fornecer 

remédios 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

determinou, por meio de medida cautelar, a imediata suspensão do 

Pregão nº 35/2022, promovido pelo Instituto Curitiba de Saúde (ICS). A 

licitação tem como objetivo a contratação, pelo valor estimado de R$ 7,6 

milhões, de empresa especializada na implementação de sistema 

eletrônico voltado ao fornecimento de medicamentos. 

ttps://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-suspende-licitacao-do-instituto-

curitiba-de-saude-para-fornecer-remedios/10186/N 
  
TCE-RS 
Escola do Tribunal de Contas disponibiliza material produzido durante o 

ERCO de Porto Alegre 
 
A Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena (ESGC) do Tribunal de 

Contas do Estado (TCE-RS), disponibilizou, no ambiente de 

aprendizagem virtual, os vídeos gravados durante a edição de Porto 

Alegre do Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO) 2022. O 

evento, que ocorreu em setembro do ano passado, esclareceu as 

competências do TCE gaúcho e orientou os gestores públicos na busca 

por administrações mais eficientes. 
https://tcers.tc.br/noticia/escola-do-tribunal-de-contas-disponibiliza-

material-produzido-durante-o-erco-de-porto-alegre/ 
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TCE-SP 
89% dos municípios paulistas são alertados por risco de descumprir a LRF 
  
Das 644 Prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (TCESP), 573 delas – um percentual de 89% – receberam 

alertas por risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-89-municipios-paulistas-sao-alertados-

por-risco-descumprir-lrf 
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