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TCE-AP 
Metaverso, ChatGPT e outras tendências são debatidas em Congresso de Comunicação 
dos Tribunais de Contas 
 
Como fazer comunicação no serviço público diante dos desafios impostos pelas mudanças 
tecnológicas e de percepção do cidadão? Essas e outras perguntas e assuntos como 
Metaverso e ChatGPT foram debatidas no I Congresso Nacional de Comunicação dos 
Tribunais de Contas, ocorrido em Florianópolis (SC). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/metaverso-chatgpt-e-outras-tendencias-sao-debatidas-
em-congresso-de-comunicacao-dos-tribunais-de-contas 
 
TCE-GO 
Tutorial mostra como aderir ao Prêmio Pacto pela Primeira Infância 
 
Um tutorial mostrando o passo a passo para que os municípios goianos participem do 
Prêmio Pacto pela Primeira Infância foi disponibilizado no site do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás (TCE-GO). O documento explica como assinar o termo de adesão ao 
Pacto e promover todas as ações necessárias para participar. A premiação será feita com 
selos e certificados para os municípios que se destacarem em ações como vacinação, 
crianças em creches e oferta de consultas pré-natal para gestantes. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tutorial-mostra-como-aderir-ao-premio-pacto-pela-primeira-
infancia 
 
TCM-GO 
TCMGO e TCE-GO promovem o 5º Simpósio Nacional de Educação 
 
Representantes de órgãos que atuam no controle da administração pública, gestores 
públicos, lideranças e profissionais da educação já podem reservar sua agenda para o 
período entre 10 e 12 de maio para o 5º Simpósio Nacional de Educação (SINED). 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/02/5sined16-2-23/ 
 
TCE-MG 
Plínio Salgado assume procuradoria-geral do Tribunal de Contas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Gilberto Diniz, 
empossou o professor Plínio Salgado no cargo de procurador-geral na tarde desta quinta-
feira (16). Plínio Salgado tem grande atuação na área jurídica em Minas e chegou a ocupar 
o cargo de controlador-geral do Estado, na gestão do ex-governador Antônio Anastasia. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626164 
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STF mantém normas do TCE-PR para fiscalizar transferências voluntárias 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão desta quarta-feira (15 de fevereiro), manteve 
a validade de normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) que 
regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas de recursos públicos 
repassados a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio do Sistema Integrado de 
Transferências (SIT). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/stf-mantem-normas-do-tce-pr-para-fiscalizar-
transferencias-voluntarias/10268/N 
 
TCE-PI 
TCE e Força Tarefa Popular firmam parceria para formar controladores sociais 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e a Força Tarefa Popular (FTP), uma 
entidade da sociedade civil que fiscaliza as gestões públicas, iniciaram um diálogo para a 
formação de controladores sociais e o fortalecimento da democracia nos municípios, 
através da Escola de Gestão e Controle (EGC). 
https://www.tcepi.tc.br/tce-e-forca-tarefa-popular-firmam-parceria-para-formar-
controladores-sociais/ 
 
TCE-RN 
TCE promove evento para entregar selos de qualidade em transparência a prefeituras e 
câmaras do RN 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) vai apresentar, durante evento no dia 06 de 
março, as primeiras prefeituras e câmaras municipais do Estado contempladas com o Selo 
de Qualidade em Transparência Pública, avaliadas a partir de critérios estabelecidos no 
Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon)., 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4330#gsc.tab=0 
 
TCE-RO 
Utilização de drone em auditorias é objeto de treinamento realizado pela ESCon para 
servidores do controle externo do TCE 
 
Servidores da área de controle externo do Tribunal de Contas (TCE-RO) participaram, 
entre os dias 13 e 15 fevereiro, de um curso prático de pilotagem de drone, promovido pela 
Escola Superior de Contas (ESCon). 
https://tcero.tc.br/2023/02/17/utilizacao-de-drone-em-auditorias-e-objeto-de-treinamento-
realizado-pela-escon-para-servidores-do-controle-externo-do-tce/ 
 
TCE-RO participa de painéis dentro da programação do I CNCTC 
 
Realizado pela primeira vez, o Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de 
Contas (CNCTC) encerrou-se nessa quarta-feira (15/2), no auditório do Tribunal de Contas 
de Santa Catarina (TCE-SC), em Florianópolis. 
https://tcero.tc.br/2023/02/16/tce-ro-participa-de-paineis-dentro-da-programacao-do-i-
cnctc/ 
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Diretrizes de Comunicação do Sistema Tribunais de Contas são apresentadas no I CNCTC 
 
Ao final do I Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas (CNCTC) do 
País, encerrado em 15 de fevereiro, após dois dias de discussões sobre a importância da 
comunicação pública para a disseminação das ações desses órgãos de controle externo, 
foram apresentadas as Diretrizes de Comunicação do Sistema Tribunais de Contas. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56821 
 
TCMSP firma compromisso com CPI da Poluição Petroquímica da Câmara Municipal de 
São Paulo 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) sediou, na manhã de quinta-
feira (16/02), uma reunião conjunta com a Câmara Municipal de São Paulo para tratar da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga denúncias sobre os efeitos 
ambientais e de saúde pública, as possíveis causas e origens da poluição e contaminação 
ambiental observada na Zona Leste do Município de São Paulo, ocasionadas pelo Polo 
Petroquímico de Capuava. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56824 
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