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TCE-BA 
Comissão discute agenda para o centenário de falecimento de Ruy Barbosa 
 
A comissão executiva do Centenário de Morte de Ruy Barbosa (1849-1923) se reuniu, na 
manhã desta terça-feira (17), para articular a agenda comemorativa do dia 1º de março. O 
encontro híbrido ocorreu na sede da Associação Bahiana de Imprensa e por meio de uma 
plataforma de videoconferência. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/comissao-discute-agenda-para-o-centenario-de-
falecimento-de-ruy-barbosa 
 
TCM-BA 
SERVIDORES DO TCM DISCUTEM PLANO DE AÇÃO DE COMITÊ DO IRB PARA 2023 
 
O conselheiro substituto do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, Antônio Emanuel 
de Souza, e a auditora de controle externo, Gabriela Flávia Ribeiro Mendes, participaram, 
na última quinta-feira (12/01), de reunião do Comitê de Estudos e Sistematização da 
Administração Pública do Instituto Rui Barbosa, visando a construção do Plano de Ação 
Estratégico de 2023. 
https://www.tcm.ba.gov.br/servidores-do-tcm-discutem-plano-de-acao-de-comite-do-irb-
para-2023/ 
 
TCE-CE 
TCE Ceará Orienta capacita novos gestores estaduais sobre o controle externo 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o apoio da Escola de Contas Instituto 
Plácido Castelo (IPC), vai realizar, no dia 16 de fevereiro, o TCE Ceará Orienta. Esta 
primeira edição visa capacitar os gestores públicos estaduais que assumiram cargos para 
o exercício que inicia este ano. O evento acontecerá no plenário do Edifício 5 de Outubro, 
das 9 às 12h. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5248-tce-ceara-orienta-capacita-novos-
gestores-estaduais-sobre-o-controle-externo 
 
TCE-GO 
Carla e Celmar presidem câmaras de julgamento do TCE-GO 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) definiu nesta terça-feira (17/jan) como se dará 
no biênio 2023-2024 o funcionamento de suas câmaras de deliberação. A medida é 
necessária em razão da nova mesa diretora do TCE-GO, que assumiu desde o início deste 
ano. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/carla-e-celmar-presidem-camaras-de-julgamento-do-tce-go 
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TCE-MS 
Agems busca parceria com TCE-MS para orientar prefeitos sobre resíduos sólidos 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, 
recebeu na manhã desta quarta-feira, 18 de janeiro, a visita da diretora de saneamento 
básico e resíduos sólidos da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos 
(Agems), Iara Marchioretto; da diretora de inovação, relações institucionais e assuntos 
correlatos, Rejane Monteiro; da procurado do Estado, Priscilla de Siqueira Gomes; e da 
coordenadora da Câmara Técnica de resíduos sólidos da Agems, Danielle Vendimiati. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6906/agems-busca-parceria-com-tce-ms-
para-orientar-prefeitos-sobre-residuos-solidos 
 
TCE-PB 
NOMINANDO DINIZ RECEBE PRESIDENTE DO TRE E FIRMA PARCERIA PARA 
REALIZAR SEMINÁRIO DE CONTAS ELEITORAIS 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vão realizar, 
em abril, seminário estadual para orientar os postulantes a pleitos eleitorais a respeito dos 
processos de prestação de contas dos candidatos. A iniciativa da parceria foi formatada, 
nesta terça-feira (14), durante a visita que a desembargadora Maria de Fátima Bezerra 
Maranhão, presidente do TRE, fez ao conselheiro Nominando Diniz Filho, por ocasião de 
sua posse na Presidência da Corte de Contas. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/nominando-diniz-recebe-presidente-do-tre-e-firma-parceria-
para-realizar-seminario-de-contas-eleitorais 
 
TCE-MG 
TCEMG e Ipsemg se reúnem para alinhar estratégias 
 
A Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal (DFAP) se reuniu, nesta terça-feira (17/01), 
com a direção do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
(Ipsemg), na sede do Tribunal de Contas mineiro. O encontro teve por objetivo alinhar uma 
cooperação técnica entre os órgãos, promover trocas de informações e uma melhor 
integração entre as duas entidades. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626103 
 
TCE-PA 
Tribunal de Contas lança Revista +TI 
 
No dia dos Tribunais de Contas do Brasil, celebrado na terça-feira, 17, a Secretaria de 
Tecnologia da Informação (Setin) lançou a “Revista + TI”, uma publicação que compreende 
todas as ações na área de Tecnologia da Informação implementadas nos últimos dois anos 
e a versão impressa do Plano de Estratégico de TI (Peti 2023-2028). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6982-tribunal-de-contas-lanca-a-revista-ti 
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TCE-PR 
Dirigentes do Tribunal no biênio 2023-2024 tomam posse nesta quarta, às 14h 
 
A cúpula diretiva do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR no biênio 2023-
2024 tomará posse nesta quarta-feira (18 de janeiro), a partir das 14 horas, em sessão 
solene que será realizada no Plenário da Corte. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/dirigentes-do-tribunal-no-bienio-2023-2024-tomam-
posse-nesta-quarta-as-14h/10194/N 
 
Estado deve elaborar plano para combater acúmulo irregular de cargos na saúde 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) concedeu prazo de 30 dias para que 
a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE-PR) 
apresentem plano de ação voltado a eliminar o problema do acúmulo irregular de três ou 
mais cargos na área da saúde por parte de servidores da pasta. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/estado-deve-elaborar-plano-para-combater-acumulo-
irregular-de-cargos-na-saude/10200/N 
 
TCE-PI 
Conselheiro Jaylson Campelo tem artigo publicado no Correio Braziliense 
 
O conselheiro substituto Jaylson Campelo, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-
PI), e também diretor de Desenvolvimento do Controle Externo da Associação dos 
Tribunais de Contas (Atricon), é um dos autores do artigo “Falsa contradição”, publicado 
na edição dessa terça-feira (17), no jornal Correio Braziliense, por ocasião do Dia dos 
Tribunais de Contas do Brasil, celebrado em 17 de janeiro. 
https://www.tcepi.tc.br/conselheiro-jaylson-campelo-tem-artigo-publicado-no-correio-
braziliense/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ recebe visita institucional da Defensora Pública-Geral do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recebeu a visita institucional 
da recém-empossada Defensora Pública-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia 
Cardoso, na terça-feira 17 de janeiro. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_recebe_visita_institucional_da_defensora_
publica_geral_do_estado 
 
TCM-SP 
TCMSP assina convênio para compartilhar dados sobre biomas brasileiros 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), por meio do seu presidente, 
conselheiro João Antonio da Silva Filho, celebrou um Acordo de Cooperação Técnica com 
a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Transparência 
Internacional Brasil e o Instituto Arapyaú visando à colaboração e o intercâmbio de dados 
sobre a cobertura vegetal no Brasil, além de seus recursos hídricos. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56191 
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