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TCM-BA 
TCM E SEI DISCUTEM AMPLIAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE AS 
INSTITUIÇÕES 
 
O superintendente de controle externo em exercício do Tribunal de Contas dos Municípios 
da Bahia, Vítor Maciel, se reuniu, nessa terça-feira (17/01), com dirigentes da 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI para avaliar os 
resultados das parcerias firmadas, bem como discutir a ampliação da cooperação técnica 
entre as instituições. 
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-e-sei-discutem-ampliacao-de-cooperacao-tecnica-entre-
as-instituicoes/ 
 
TCE-CE 
TCE Ceará oferta curso sobre a aplicação da nova lei de licitações e contratos aos seus 
servidores 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará está oferecendo treinamento sobre a nova lei de 
licitações e contratos (Lei nº 14133/2021) aos seus servidores. O primeiro dia da formação 
ocorreu nesta quarta-feira (18/1), no Plenário do Edifício 5 de Outubro, tendo como instrutor 
o procurador federal em exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Estado 
da Bahia, Matheus Vianna de Carvalho. A organização do evento é do Instituto Plácido 
Castelo (IPC). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5250-tce-ceara-oferta-curso-sobre-a-
aplicacao-da-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-aos-seus-servidores 
 
TCE-ES 
Enfoc, do TCE-ES, rodou o Espírito Santo e capacitou 6,3 mil servidores públicos 
presencialmente 
 
Responsável por fortalecer a especialização dos auditores de controle externo, produzir e 
estimular estudos e pesquisas, desenvolver as competências dos agentes públicos e 
estimular o controle social, a Escola de Contas Públicas Mariazinha Vellozo Lucas (ECP), 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), realizou 267 eventos ao 
longo do ano de 2022, um crescimento de 36,9% quando comparado a 2021, ou seja, 72 
eventos a mais.  Nesse período, houve 6.091 novos participantes nas ações educacionais 
promovidas pela ECP. 
https://www.tcees.tc.br/enfoc-do-tce-es-rodou-o-espirito-santo-e-capacitou-63-mil-
servidores-publicos-presencialmente/ 
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TCE-GO 
Equipes de fiscalização serão designadas pela Secretaria de Controle Externo 
 
A exemplo do que já vinha ocorrendo nas gestões anteriores, a Secretaria de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do Estado terá autonomia para indicar e alterar as equipes 
de trabalho, a fim de desenvolver as atividades de fiscalização exercidas pela Corte de 
Contas. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/equipes-de-fiscalizacao-serao-designadas-pela-secretaria-de-
controle-externo 
 
TCE-MT 
TCE-MT e UCMMAT fortalecem parceria para 2023 
 
A fim de fortalecer ainda mais o compromisso do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT) com a orientação e a capacitação dos vereadores dos 141 municípios do estado, o 
conselheiro-presidente José Carlos Novelli recebeu, na tarde desta quarta-feira (18), o 
presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT), Bruno Rios. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-ucmmat-fortalecem-parceria-para-2023/55549 
 
TCE-MS 
TCE-MS solicita informações sobre paralisação do transporte público na Capital 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio do conselheiro Marcio Monteiro, 
encaminhou ofício à prefeitura municipal e Campo Grande e à Agência de Regulação dos 
Serviços Públicos (Agereg), solicitando informações sobre a paralisação dos serviços de 
transporte público na Capital, ocorrida nesta quarta-feira, 18 de janeiro. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6907/tce-ms-solicita-informacoes-sobre-
paralisacao-do-transporte-publico-na-capital 
 
TCE-PR 
Novo presidente estabelece as diretrizes da gestão 2023-2024 do TCE-PR 
 
O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conselheiro 
Fernando Guimarães, declarou que o incentivo ao controle social, o fortalecimento dos 
meios de comunicação institucionais, a promoção da transparência pública e a formação 
de redes de controle e parcerias serão as prioridades de sua atuação à frente da Casa no 
biênio 2023-2024 - premissas que já nortearam sua primeira gestão na Corte, entre 2011 
e 2012. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/novo-presidente-estabelece-as-diretrizes-da-gestao-
2023-2024-do-tce-pr/10207/N 
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TCE-PI 
Presidente do TCE Piauí é convidado para palestrar em evento do CESA 
 
Na manhã desta quinta-feira (19), o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
(TCE-PI), o conselheiro Kennedy Barros, recebeu visita do Procurador do Estado do Piauí, 
Álvaro Fernando Mota, e do advogado Rafael Neiva, do Centro de Estudos das Sociedades 
de Advogados (CESA). Na oportunidade, o conselheiro foi convidado para fazer palestra 
de abertura dos trabalhos da instituição em 2023. 
https://www.tcepi.tc.br/presidente-do-tce-piaui-e-convidado-para-palestrar-em-evento-do-
cesa/ 
 
TCE-SP 
TCE e Sebrae-SP oferecem capacitação para gestores 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), realizou, nesta quinta-
feira (19/1), no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, o 2º 
Encontro com Gestores Públicos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-sebrae-sp-oferecem-capacitacao-para-gestores 
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