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TCU 
TCU avalia governança do governo federal na simplificação das normas 
regulatórias 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria para acompanhar a governança 
e a atuação do governo federal na simplificação e na organização normativa 
infralegal (Decreto 10.139/2019) voltadas para a melhoria do ambiente de negócios 
e da competitividade da economia brasileira. As avaliações e pesquisas envolveram 
65 órgãos e entidades da administração pública federal.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-governanca-do-governo-
federal-na-simplificacao-das-normas-regulatorias.htm 
 
TCM-BA 
TCM APOIA CAMPANHA EM FAVOR DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
IDOSOS 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/Ba) apoia a iniciativa da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) que, junto 
com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), firmou uma parceria em favor da 
solidariedade. As entidades uniram forças para incentivar as doações, pelos 
contribuintes, de parte do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) aos Fundos 
da Criança e do Adolescente e aos Fundos do Idoso. O objetivo da ação é 
esclarecer para o público como as doações podem ser feitas e, ao mesmo tempo, 
demonstrar a importância da iniciativa para o fortalecimento das entidades 
assistenciais do país. 
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-apoia-campanha-em-favor-de-criancas-
adolescentes-e-idosos/  
 
 
TCE-GO 
TCE-GO mostra indicadores alarmantes sobre a primeira infância 
 
Em cartas informativas endereçadas ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e 
ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, conselheiro Edson Ferrari, apresentou dez indicadores alarmantes sobre a 
situação da primeira infância. Em breve, o documento também será entregue aos 
demais prefeitos municipais do Estado e foi apresentado na reunião que resultou 
na criação do Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância.  
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-mostra-indicadores-alarmantes-sobre-a-
primeira-infancia 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-MT 
Tribunal de Contas recomenda adesão de municípios ao Portal Nacional de 
Contratações Públicas 
  
Seguindo recomendação do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de 
Contas (CNPTC), o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio de sua 
Escola Superior de Contas, promove campanha de mobilização dos municípios do 
estado para a adesão ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 
O site, criado pelo artigo 174 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, é administrado 
pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que centraliza e 
divulga informações como planos de contratação anuais, catálogos eletrônicos de 
padronização, atas de registro de preços, contratos e termos aditivos, dentre outros. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tribunal-de-contas-recomenda-adesao-de-
municipios-ao-portal-nacional-de-contratacoes-publicas/54044 
 
TCE-PR  
Campo Largo não pode promover terceirização total dos serviços de saúde 
 
A Prefeitura de Campo Largo não pode promover a terceirização total de seus 
serviços de saúde por meio de procedimentos irregulares de dispensa de licitação. 
O entendimento foi firmado em recente decisão do Pleno do Tribunal de Contas do 
Paraná (TCE-PR), que julgou parcialmente procedente Representação 
apresentada pelo Ministério Público Estadual (MP-PR) sobre o assunto.  
De acordo com o órgão ministerial, entre 2014 e 2016 a administração desse 
município da Região Metropolitana de Curitiba contratou por 11 vezes seguidas a 
mesma empresa para prestar serviços públicos de saúde que eram de sua 
responsabilidade. Os contratos, que somaram R$ 11.156.250,00, foram todos 
realizados mediante processos de dispensa de licitação. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/campo-largo-nao-pode-promover-terceirizacao-
total-dos-servicos-de-saude/9772/N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

TCE-RS 
Presidente do TCE-RS visita Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial 
 
Nesta segunda-feira (18), o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), 
conselheiro Alexandre Postal, visitou a sede do Instituto Nacional de Pesquisa 
Aeroespacial (INPE), em São Paulo. Na ocasião, foi discutida a assinatura de termo 
de cooperação para acesso a imagens de satélite pelo TCE-RS. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-visita-instituto-
nacional-de-pesquisa-aeroespacial/ 
 
TCE-RS suspende pagamentos de contrato em Gravataí 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) concedeu tutela de urgência 
determinando que o Executivo de Gravataí suspenda quaisquer pagamentos ao 
Instituto Áquila. O contrato nº 012/2022, com inexigibilidade de licitação, tem como 
objeto a prestação de serviços de assessoramento, acompanhamento e gestão nas 
áreas administrativa, financeira e técnica de educação na Secretaria Municipal de 
Educação. A contratação tem o valor previsto em R$ 1.952.256,00 para o período 
de 12 meses, prorrogáveis na forma da Lei de Licitações. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-pagamentos-de-contrato-
em-gravatai/  
 
TCE-RO 
Auditorias do TCE-RO que verificaram situação da qualidade da pré-escola em 
municípios têm relatórios divulgados 
 
Foram disponibilizados pela Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE), por 
meio de sua Coordenadoria Especializada em Políticas Públicas (CECEX-9), os 
relatórios das duas auditorias operacionais deflagradas recentemente a fim de 
apurar a qualidade da educação infantil em dois municípios de Rondônia.  
Os relatórios técnicos conclusivos expõem, de modo detalhado e aprofundado, a 
situação de unidades escolares que atendem a educação infantil, mais 
precisamente, a pré-escola, nos municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste.  
Trata-se de ação inovadora no âmbito do Tribunal de Contas (TCE-RO, tendo em 
vista que focam no resultado da política pública educacional voltada à primeira 
infância. 
https://tcero.tc.br/2022/04/19/auditorias-do-tce-ro-que-verificaram-situacao-da-
qualidade-da-pre-escola-em-municipios-tem-relatorios-divulgados/ 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-SC 
TCE/SC institui relatoria temática da educação 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) instituiu, na sessão plenária 
desta segunda-feira (18/4), a relatoria temática sobre Educação, tendo sido 
designado, por unanimidade, o conselheiro-substituto Gerson dos Santos Sicca 
como seu relator. "A necessidade de continuidade de acompanhamento estratégico 
quanto à fiscalização das ações na área da educação, por parte deste Tribunal, 
justifica a criação desta relatoria temática. Por isso, julgamos extremamente 
oportuna a sugestão apresentada pelo conselheiro Sicca”, disse o presidente do 
TCE/SC, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-institui-relatoria-tematica-da-educacao 
 
Em visita ao TCE/SC, presidente da Atricon ressalta importância do fortalecimento 
dos órgãos de controle externo 
 
O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), conselheiro Cezar Miola (TCE/RS), foi recebido nesta segunda-feira pelo 
presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro 
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, em visita institucional que tratou de temas 
relacionados ao fortalecimento das instituições de controle externo do país. 
https://www.tcesc.tc.br/em-visita-ao-tcesc-presidente-da-atricon-ressalta-
importancia-do-fortalecimento-dos-orgaos-de 
 
 


