
 

  

  Nº 004/2022 Data: 01-04-22 

TCE-AP 
Novo portal de jurisprudências é disponibilizado pelo TCE Amapá 
 
Profissionais do Direito, jurisdicionados e a sociedade em geral dispõem, agora, de 
um novo portal de jurisprudências do Tribunal de Contas do Amapá. A ferramenta 
foi apresentada na segunda-feira (28/03), aos membros e assessores da Corte de 
Contas. 
https://tce.ap.gov.br/noticias/novo-portal-de-jurisprudencias-e-disponibilizado-pelo-
tce-amapa  
 
TCE-AM 
CGU e CGE realizam Seminário Nacional de Ouvidorias que terá como sede o 
TCE-AM 
 
Com temas como “Proteção ao Denunciante” e “Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais”, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Controladoria-geral do 
Amazonas (CGE) realizam, no dia 6 de abril, o primeiro Seminário Nacional de 
Ouvidoria da Região Norte. Sediado no Tribunal de Contas do Amazonas, a pedido 
da coordenação do seminário, o evento marca o retorno dos eventos presenciais 
realizados pela Rede Nacional de Ouvidorias (RENOUV). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52318  
 
Laboratório Móvel do TCE-AM inspeciona usina que fornece asfaltos para Manaus 
 
O Laboratório Móvel do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) deu início à 
fase de inspeções e análise da qualidade asfáltica de obras públicas realizadas em 
Manaus e em municípios da região metropolitana. A primeira empresa a ser 
inspecionada é a Pomar Comércio de Derivados de Petróleo e Construção Eireli, 
localizada no quilômetro 20 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara), e que possui diversos 
contratos de fornecimento de asfaltos com a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
de Manaus (Seminf). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52298  
 
TCE-CE 
TCE Ceará participa da I Conferência Democracia e Institucionalidade em São 
Paulo 
 
O presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes (Vice-
Presidente do TCE Ceará), esteve na mesa de abertura da I Conferência 
Democracia e Institucionalidade, nesta quarta-feira (30/3).  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4872-tce-ceara-participa-da-i-
democracia-e-institucionalidade-em-sao-paulo  
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TC-DF 
TCDF cobra explicações sobre interrupção de tratamento para pacientes com 
câncer uterino no DF 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou que a Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e o Instituto de Gestão Estratégica 
do Distrito Federal (IGES-DF) dêem explicações sobre a interrupção na oferta de 
braquiterapia para pacientes portadoras de câncer de colo uterino no Hospital 
Universitário de Brasília (HUB) e demonstrem como o acesso a esse tratamento 
será garantido pela rede pública de saúde.  
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-cobra-explicacoes-sobre-interrupcao-de-tratamento-
para-pacientes-com-cancer-uterino-no-df/  
 
TCE-ES 
Vinte e nove prefeituras e o TJES não têm margem para conceder reajustes em 
2022, conclui TCE-ES 
 
Após dois anos sem possibilidade de conceder aumento para o funcionalismo 
público, devido ao impedimento da Lei da Pandemia – Lei Complementar 173/2020 
– até dezembro de 2021, as pressões pelas recomposições salariais para o ano de 
2022 já eram vislumbradas. Tendo isso em vista, o Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo (TCE-ES) elaborou um estudo para conhecer qual é a margem 
de aumento da despesa com pessoal de cada ente público do Estado, até atingir o 
limite de Alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
https://www.tcees.tc.br/vinte-e-nove-prefeituras-e-o-tjes-nao-tem-margem-para-
conceder-reajustes-em-2022-conclui-tce-es/  
 
TCM-GO 
Tribunal oferece para servidores curso sobre Concessões e PPPS 
 
O TCM de Goiás, por meio da Escola de Contas, realiza para os servidores, o curso 
de “Controle e Fiscalização de PPPS e Concessões Comuns”. As aulas têm carga 
horária de 15 horas, ministradas no formato presencial pelo auditor de Controle 
Externo do TCE-RS, Airton Roberto Rehbein, dos dias 29 a 31 de março, das 13h 
às 18h. Airton possui inúmeras publicações sobre os temas que estão sendo 
compartilhados durante a capacitação. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/03/tribunal-oferece-para-servidores-curso-sobre-
concessoes-e-ppps/  
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TCE-MT 
Auditoria sobre receitas estaduais é concluída e segue para relatoria 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) Antonio Joaquim 
recebeu o levantamento da Auditoria Especial sobre as Receitas Estaduais nesta 
quarta-feira (30). O diagnóstico leva em consideração a eficácia, eficiência e 
efetividade das políticas tributária e fazendária. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-sobre-receitas-estaduais-e-concluida-
e-segue-para-relatoria/53946  
 
Pleno determina restituição de valores aos cofres públicos de Araguaiana e 
Chapada dos Guimarães 
 
O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou irregulares duas 
tomadas de contas ordinárias referentes às Prefeituras de Araguaiana e Chapada 
dos Guimarães e determinou a restituição de valores aos cofres públicos 
municipais.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/pleno-determina-restituicao-de-valores-aos-
cofres-publicos-de-araguaiana-e-chapada-dos-guimaraes/53950  
 
Auditoria identifica deficiências na área de TI das Prefeituras de Rondonópolis e 
Sinop 
 
A partir de uma auditoria de conformidade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) identificou uma série de deficiências na área de tecnologia da informação 
(TI) das Prefeituras de Rondonópolis e Sinop. Sob relatoria do conselheiro 
Guilherme Antonio Maluf, o processo foi apreciado pelo Pleno na sessão ordinária 
desta terça-feira (29). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-identifica-deficiencias-na-area-de-ti-
das-prefeituras-de-rondonopolis-e-sinop/53945  
 
TCE-MG 
Publicada edição especial da Revista do TCEMG 
 
No ano final de cada gestão, a Revista do TCEMG lança sua edição especial. A 
publicação referente ao ano de 2021 ocorreu neste mês de março, recheada de 
trabalhos técnicos, acadêmicos, doutrinários e jurisprudenciais. Segundo a editora 
Luciana Raso Sardinha, as temáticas abordadas na edição foram selecionadas pela 
atual gestão. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625551  
 
 
 

http://twitter.com/atricon
https://www.youtube.com/channel/UCNDTdhfnrZPxue0X-RmAhgg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://atricon.org.br/
https://instagram.com/atricon_oficial
mailto:comunicacao@atricon.org.br?subject=comunicação%20atricon
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-sobre-receitas-estaduais-e-concluida-e-segue-para-relatoria/53946
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-sobre-receitas-estaduais-e-concluida-e-segue-para-relatoria/53946
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/pleno-determina-restituicao-de-valores-aos-cofres-publicos-de-araguaiana-e-chapada-dos-guimaraes/53950
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/pleno-determina-restituicao-de-valores-aos-cofres-publicos-de-araguaiana-e-chapada-dos-guimaraes/53950
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-identifica-deficiencias-na-area-de-ti-das-prefeituras-de-rondonopolis-e-sinop/53945
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-identifica-deficiencias-na-area-de-ti-das-prefeituras-de-rondonopolis-e-sinop/53945
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625551


 

  

 
 
TCM-PA  
Por não enviar a prestação de contas de 2020 ao TCMPA, gestora da Secretaria 
de Educação de Faro terá de devolver R$ 9,2 milhões ao Município 
 
Devido ao fato de a ordenadora de despesas da Secretaria Municipal de Educação 
de Faro, Jardiane Viana Pinto, não ter cumprido sua obrigação constitucional de 
prestar informações sobre sua gestão ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Pará (TCMPA), a Corte realizou uma Tomada de Contas no exercício financeiro de 
2020 e, com base nas transferências federais recebidas, imputou o débito à gestora 
no valor de R$ 9.254.127,06. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/por-nao-enviar-a-prestacao-de-contas-de-
2020-ao-tcmpa-gestora-da-secretaria-de-educacao-de-faro-tera-de-devolver-r-92-
milhoes-ao-municipio/  
 
TCE-PR  
Uso de máscara é facultativo, mas segue recomendado como proteção à saúde 
 
O uso de máscara agora é facultativo para servidores, jurisdicionados e visitantes 
durante a permanência nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR). Mas a recomendação de uso desse equipamento de proteção 
individual e coletiva foi mantida para uma série de condições, incluindo gestantes, 
imunossuprimidos, não-vacinados ou com imunização incompleta contra a Covid-
19, pessoas acima dos 60 anos ou com sintomas de gripe. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/uso-de-mascara-e-facultativo-mas-segue-
recomendado-como-protecao-a-saude/9737/N  
 
TCE-PI 
 
Com Protocolo Web, TCE-PI ganha agilidade e eficiência no trâmite processual 
 
Lançado em janeiro de 2021, o Sistema Protocolo Web trouxe agilidade e eficiência 
ao trâmite processual no Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). O 
sistema permite que os interessados, os advogados e os jurisdicionados realizem 
o peticionamento eletrônico tanto de documentos como de processos de qualquer 
local, não sendo necessário o deslocamento até a sede do Tribunal. 
https://www.tce.pi.gov.br/com-protocolo-web-tce-pi-ganha-agilidade-e-eficiencia-
no-tramite-processual/  
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TCE-RO  
Projeto Minuto TCE-RO traz resumo de notícias sobre o Tribunal de Contas 
 
Alinhado aos objetivos estabelecidos em seu Plano Estratégico, horizonte 
2021/2028, foi lançado pelo Tribunal de Contas de Rondônia o “Minuto TCE-RO”, 
uma ação de cunho comunicacional que visa disponibilizar vídeos institucionais 
informativos voltados aos usuários das mídias sociais e da internet, assim como ao 
público interno, com um resumo de notícias relativas às atribuições da Corte ou 
afetos à sua atuação. 
https://tcero.tc.br/2022/03/30/projeto-minuto-tce-ro-traz-resumo-de-noticias-sobre-
o-tribunal-de-contas/  
 
TCE-SC 
Impactos da pandemia podem motivar reequilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos de obras e serviços de engenharia 
 
Ao responder consulta encaminhada pelo prefeito de São Lourenço do Oeste, 
Rafael Caleffi, o Tribunal de Contas de Santa Catarina esclarece que é possível 
conceder ao contratado reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos de obras e serviços de engenharia em razão dos reflexos da 
pandemia da Covid-19. O entendimento foi firmado na decisão n. 46/2022, 
publicada no Diário Oficial do TCE/SC (DOTC-e). 
https://www.tcesc.tc.br/impactos-da-pandemia-podem-motivar-reequilibrio-
economico-financeiro-dos-contratos-de-obras-e  
 
TCE-SP 
Michel Temer faz palestra sobre democracia e instituições públicas no Tribunal 
 
Presidente da República entre 2016 e 2018, graduado em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP), Doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) e autor de diversas obras relacionadas às áreas 
jurídica e política, Michel Temer proferiu, na quinta-feira (30/3), palestra que deu 
início às atividades da I Conferência Democracia e Institucionalidade do Ministério 
Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-michel-temer-faz-palestra-sobre-democracia-e-
instituicoes-publicas-tribunal  
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TCM-SP 
Presidente João Antonio participa de conferência que celebra 10 anos do MPC 
junto ao TCE-SP 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
conselheiro João Antonio da Silva Filho, participou da I Conferência sobre 
Democracia e Institucionalidade do Ministério Público de Contas (MPC-SP) junto 
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). O evento, realizado de 
30 de março a 1º de abril, na capital, reuniu especialistas e autoridades de destaque 
nas áreas de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43127  
 
SP2 e CBN divulgam decisões do TCMSP sobre contratos emergenciais da 
Administração Municipal 
 
O telejornal SP2, da Rede Globo, e a rádio CBN repercutiram ontem, 30 de março, 
as decisões do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) sobre a 
contratação pela Prefeitura de obras emergências. As medidas adotadas pela Corte 
de Contas têm por objetivo tornar mais efetiva a atuação do Controle Externo na 
Cidade de São Paulo e foram esclarecidas em Nota assinada pelo Presidente do 
TCMSP, conselheiro João Antonio da Silva Filho. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43124  
 
NOTA SOBRE CONTRATOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) prepara uma instrução 
normativa que prevê a disponibilização de dados das contratações emergenciais 
de maior relevância na cidade de São Paulo antes da celebração dos respectivos 
contratos. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43105  
 
TCE-SE 
Abril Azul: Tribunal de Contas prepara atividades de conscientização sobre o 
autismo 
 
Durante todo o mês de abril, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) 
vai se somar às iniciativas de conscientização sobre o autismo. Anunciada pelo 
conselheiro presidente, Flávio Conceição, na sessão plenária desta quinta-feira, 31, 
a ação da Corte é motivada pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo - 2 
de abril. 
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1918  
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TCE-TO 
Comitê propõe metodologias integradas entre TCs para fiscalizar recursos da 
Educação 
O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) participou da reunião do Comitê 
Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB), que aconteceu nos dias 29 e 
30 de março, no TCE/BA.  
https://www.tceto.tc.br/comite-propoe-metodologias-integradas-entre-tcs-para-
fiscalizar-recursos-da-educacao/  
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