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TCE-AC 
TCE/AC apoia preservação da Amazônia em ação com OAB e Tribunal de Contas da 
Prefeitura de São Paulo 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), Conselheiro Ribamar 
Trindade, participa, a partir desta quarta-feira, 8, na cidade de São Paulo, de várias 
palestras durante o seminário “A importância da Floresta Amazônica na sustentação dos 
rios aéreos – iniciativa do TCE/AC, AMAC, TCM/SP e SECLIMA – Prefeitura de São Paulo”, 
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo, por meio da 
Comissão de Meio Ambiente. 
https://tceac.tc.br/2023/02/07/tce-ac-apoia-preservacao-da-amazonia-em-acao-com-oab-
e-tribunal-de-contas-da-prefeitura-de-sao-paulo/ 
 
TCE-CE 
TCEduc 2023 inicia em Camocim, Itapipoca e Paracuru – inscrições estão abertas 
 
A Escola de Contas e Gestão do TCE Ceará, Instituto Plácido Castelo (IPC), vai iniciar as 
qualificações itinerantes nos municípios cearenses, por meio do TCEduc. O programa de 
capacitação continuada do Tribunal chegará na macrorregião de Camocim no dia 7 de 
março. Já no dia 8, será a vez de Itapipoca. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5270-tceduc-2023-inicia-em-camocim-
itapipoca-e-paracuru-inscricoes-estao-abertas 
 
TCE-ES 
TCE-ES faz recomendações à minuta de edital de concessão do Pavilhão de Carapina e 
concorrência pode ser lançada pelo governo do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) finalizou o processo de análise 
concomitante do Edital de Concessão de Uso do Pavilhão de Carapina, agora denominada 
“Arena Multiuso”, e decidiu emitir recomendações e cientificar a Secretaria de Estado de 
Turismo (Setur) sobre os achados encontrados. Essa fiscalização, na modalidade de 
acompanhamento, é realizada pelo TCE-ES antes da publicação do edital. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-faz-recomendacoes-a-minuta-de-edital-de-concessao-do-
pavilhao-de-carapina-e-concorrencia-pode-ser-lancada-pelo-governo-do-estado/ 
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TCE-MT 
TCE-MT formaliza parcerias para Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023 
 
Anfitrião das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023 (OTC Pantanal), que 
serão sediadas em Cuiabá de 8 a 15 de outubro, o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) reuniu, nesta segunda-feira (6), a Associação Nacional Olímpica, Recreativa, 
Cultural e Social dos Tribunais de Contas do Brasil (ANOSTC) e o Governo do Estado em 
uma reunião estratégica para alinhar pontos do evento que irá unir servidores de todo país 
e fomentar a economia mato-grossense. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-formaliza-parcerias-para-olimpiadas-dos-
tribunais-de-contas-do-pantanal-2023/55676 
 
TCE-MT entrega selos de qualidade em transparência pública para 21 instituições 
 
Em sessão especial realizada nesta terça-feira (7), o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) entregou os selos de qualidade em transparência pública às 21 unidades 
jurisdicionadas que atingiram os critérios estabelecidos no Programa Nacional de 
Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-entrega-selos-de-qualidade-em-transparencia-
publica-para-21-instituicoes/55660 
 
TCE-PR 
Boletim reúne doutrina e legislação sobre temas relativos à atuação do TCE-PR 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná lançou a 53ª edição do seu Boletim de Doutrina 
e Legislação. O periódico, que é publicado mensalmente pela Biblioteca do TCE-PR, 
contém referências atualizadas de artigos publicados, livros e legislação - federal, estadual, 
dos municípios paranaenses e, especificamente, de atos normativos do TCE-PR - 
monitorados, selecionados e tratados pela Biblioteca do Tribunal. Esses conteúdos têm 
ligação com temáticas relacionadas às atividades da Corte de contas. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/boletim-reune-doutrina-e-legislacao-sobre-temas-
relativos-a-atuacao-do-tce-pr/10243/N 
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