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TCU
TCU retoma sessões presenciais nesta quarta-feira
O Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) alterou, em sua última sessão
realizada no dia 30 de março, a Resolução-TCU nº 335 e revogou a Portaria-TCU
nº 42, que trata das regras para a realização das sessões presenciais. Com a
mudança, o modelo híbrido das sessões colegiadas será testado até o dia 26 de
abril. Neste período, a presidência da Corte de Contas organizará os trabalhos de
forma a garantir a presença em plenário de tantos ministros quanto necessários ao
bom funcionamento dos testes.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-retoma-sessoes-presenciais-nestaquarta-feira.htm
Publicidade do governo federal deve atender requisitos para pessoas com
deficiência
O Tribunal de Contas da União analisou representação sobre eventuais
irregularidades relacionadas à realização indevida de despesas de publicidade com
recursos públicos destinados à divulgação de campanhas informativas do governo
federal. A divulgação ocorreu em sítios eletrônicos de veículos de comunicação
sem o atendimento aos requisitos de acessibilidade de seus conteúdos por pessoas
com deficiência.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/
Destaques da sessão plenária de 30 de março
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Aroldo
Cedraz, auditoria operacional no Programa Saneamento para Todos (SPT),
instrumento da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB). O programa tem
os empreendimentos financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) para melhorar as condições de saúde e qualidade de vida da
população pela expansão e melhoria dos serviços de saneamento. O foco dos
trabalhos da Corte de Contas foram as ações de esgotamento sanitário e
abastecimento de água.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/destaques-da-sessao-plenaria-de-30de-marco.htm

TCE-AL
Representante do TCE/AL participa do VIII Seminário Internacional do Marco Legal
da Primeira Infância da sessão plenária de 30 de março
Representando o Tribunal de Contas de Alagoas, a servidora Valéria Hora Barros
participou do VIII Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância, que
aconteceu nos dias 30 e 31 de março de 2022, em Brasília. O tema deste ano é
"Avanços e desafios na escuta das crianças e no enfrentamento à pandemia" e
contará com uma robusta e importante programação acerca dos avanços na
promoção dos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade, além de permitir a troca
de experiências regionais em relação a boas práticas e políticas públicas para a
Primeira Infância.
https://www.tceal.tc.br/view/vernoticia.php?c=NDc5NA==&titulo=Representante_do_TCE/AL_participa_do_VIII_S
emin%C3%A1rio_Internacional_do_Marco_Legal_da_Primeira_Inf%C3%A2ncia&
cat=MQ==

TCE-AM
Tribunal alerta municípios sobre possível perda de recursos por mau desempenho
em índices de saúde
Conforme o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do TCE-AM, Rodrigo
Valadão, a emissão do alerta acontece após a Corte de Contas amazonense ter
identificado, por meio dos relatórios detalhados do último quadrimestre de 2021,
onde nenhum dos 62 municípios do Estado, incluindo Manaus, atingiram
desempenho satisfatório em todos os sete indicadores estabelecidos pelo
programa Previne Brasil, do Governo Federal.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52348
TCE-AM empossa Luis Fabian como conselheiro na próxima terça-feira (5)
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro,
empossará na próxima terça-feira (05/04), às 9h, no auditório do TCE-AM, o então
secretário de Estado de Articulação Luis Fabian Pereira Barbosa, como conselheiro
da Corte de Contas. Ele assume o cargo após a aposentadoria do decano do TCEAM, Julio Cabral, na última terça-feira (29). A solenidade de posse será transmitida
ao vivo, pelas redes sociais do TCE-AM (Youtube, Instagram, Facebook e
RadioWeb).
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52343

Regime de Previdência Complementar é tema de roda de conversa no TCE
A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM)
realizará no dia 19 de abril, das 8h às 12h, uma roda de conversa sobre a
implementação e funcionamento do Regime de Previdência Complementar. O
evento é voltado para gestores de órgãos estaduais e municipais que devem
implementá-lo até o mês de junho.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52324
TCE-BA
TCE/BA julga 69 processos, imputa débitos de R$ 131,5 mil e aplica R$ 2 mil em
multas
Durante a semana de 28 de março e 1º de abril, os conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) concluíram os julgamentos de 22 processos
de forma colegiadas (nas sessões do plenário e das duas câmaras) e, entre 23 e
31 de março decidiram, monocraticamente, acerca de outros 47 processos,
totalizando 70 no período. Nas sessões, foram julgados, entre outros processos,
duas prestações de conta de unidades da administração estadual (ambas
aprovadas com ressalvas e recomendações) e cinco de convênios firmados pela
administração estadual com entidades e instituições (com duas desaprovações, um
total de R$ 131.595,47 em débitos imputados e aplicadas duas multas de R$ 1 mil).
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-julga-69-processos-imputa-debitos-de-r131-5-mil-e-aplica-r-2-mil-em-multas
TC-DF
Após redução de R$ 5,7 milhões nos custos, TCDF autoriza continuidade de
licitações para obras no Sol Nascente
A atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) contribuiu para a
economia de R$ 5,7 milhões nos custos de três editais de licitação para obras de
infraestrutura nos trechos 1 e 3 do Setor Habitacional Sol Nascente. Na sessão
virtual desta quarta-feira, dia 30 de março, o Plenário do Tribunal autorizou a
retomada de duas licitações que ainda estavam suspensas, aguardando que a
Novacap fizesse as adequações determinadas pela Corte.
https://www2.tc.df.gov.br/apos-reducao-de-r-57-milhoes-nos-custos-tcdf-autorizacontinuidade-de-licitacoes-para-obras-no-sol-nascente/

TCE-GO
Presidente da Atricon destaca criação do Comitê de Avaliação do Pacto Nacional
pela Primeira Infância
A criação, pelo Instituto Rui Barbosa, do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto
Nacional pela Primeira Infância, foi um dos tópicos abordados no VIII Seminário do
Pacto, na Câmara dos Deputados, em Brasília (28 e 29/03). O comitê é presidido
pelo conselheiro Edson Ferrari, presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás e, dentre outras iniciativas, vai focar seu trabalho no sentido de sensibilizar
as cortes de contas que ainda não aderiram ao Pacto Nacional pela Primeira
Infância que o façam o mais rapidamente possível.
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-da-atricon-destaca-criacao-do-comite-deavaliacao-do-pacto-nacional-pela-primeira-infancia
TCM-GO
Nova diretoria do Conselho Nacional dos Procuradores de Contas é empossada
em São Paulo
O presidente do CNPTC e Abracom, Joaquim de Castro (TCMGO), o conselheiro
Fabrício Motta (TCMGO), e o procurador-geral de Contas do MPC/TCMGO,
Henrique Pandim, participaram hoje (1.4) da posse da diretoria do Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC), que aconteceu durante a
I Conferência Democracia e Institucionalidade, no Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE-SP).
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/04/nova-diretoria-do-conselho-nacional-dosprocuradores-de-contas-e-empossada-em-sao-paulo/
TCE-MT
Conselheiro divulga WhatsApp Business para contato com gabinete
O gabinete do conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT)
Antonio Joaquim passou a utilizar o WhatsApp Business como canal oficial de
comunicação.
O objetivo, ao formalizar e profissionalizar essa forma de
atendimento que se fortaleceu com a pandemia da Covid-19, é tornar o contato com
o público externo mais rápido e acessível, facilitando e otimizando a comunicação.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-divulga-whatsapp-business-paracontato-com-gabinete/53955

Com ministro do TCU, seminário debate responsabilidade dos gestores públicos e
reúne representantes de todo estado
Conselheiros, procuradores de contas, gestores municipais e colaboradores do
Tribunal de Contas de Mato Grosso se reuniram na manhã desta quinta-feira (31)
no seminário “Responsabilidade objetiva e subjetiva dos gestores e colaboradores
públicos”, realizado pela Corte de Contas.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/com-ministro-do-tcu-seminario-debateresponsabilidade-dos-gestores-publicos-e-reune-representantes-de-todoestado/53951
TCE-MS
FICÇÃO E REALIDADE
A estreia do remake da novela Pantanal, 32 anos depois que o folhetim original foi
exibido pela hoje extinta TV Manchete, tem potencial para despertar o interesse de
boa parte dos brasileiros por um dos mais ricos e delicados patrimônios naturais da
Terra.
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6529/ficcao-e-realidade
TCE-MG
ALMG celebra 30 anos de Educação Legislativa em Minas
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) vai realizar na
próxima segunda-feira, 4 de abril, às 14h, o evento virtual de Lançamento Nacional
da Programação Comemorativa dos 30 anos da Educação Legislativa. Além do
celebrar o aniversário da Escola do Legislativo, o encontro relembra que a Escola
do Parlamento Mineiro é pioneira no Brasil.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625555

TCE-PA
TCE-PA defere medidas cautelares após constatação de irregularidades
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) deferiu os pedidos de medida
cautelar no julgamento dos Processos nº TC/511141/2018 e nº TC/5173308/2018,
feitos pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), em razão
das dispensas de licitação nº 01/2017, nº 02/2017 e nº 04/2017 da Secretaria de
Estado de Transporte (Setran) apresentarem uma série de irregularidades. A
decisão foi anunciada durante a sessão plenária de 30 de março. De acordo com
os autos do Processo nº TC/511141/2018, houve dispensa de licitação no valor de
R$ 1.439.643,60 para a construção de 12 pontes de madeira de lei no município de
Nova Ipixuna, havendo indícios de direcionamento da dispensa e a necessidade de
inspeção de preços contratados e dos procedimentos de contratação no âmbito da
Secretaria.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6386-tce-pa-defere-medidascautelares-apos-constatacao-de-irregularidades
TCM-PA
Fundo de Saúde de Faro não envia contas de 2020 e gestora terá de devolver R$
4 milhões
O Fundo Municipal de Saúde de Faro não enviou as prestações de contas do 1º,
2º e 3º quadrimestres do exercício de 2020, motivo pelo qual o Tribunal de Contas
dos Municípios do Pará (TCMPA) instaurou uma Tomada de Contas Especial para
apurar a responsabilidade da ordenadora de despesas, Izabel da Assunção
Guimarães Pinto, que terá de devolver ao Município, com juros e correção
monetária, os recursos financeiros transferidos para o Fundo, em 2020, que
totalizam R$ 4.045.310,43.
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/fundo-de-saude-de-faro-nao-envia-contas-de2020-e-gestora-tera-de-devolver-r-4-milhoes/

TCE- PB
Sistema TCs se manifesta pela revisão do posicionamento do INEP
Entidades que representam o Sistema Tribunais de Contas divulgaram uma nota
conjunta suscitando ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) a revisão na forma de divulgação dos microdados
educacionais dos Censos Escolar e da Educação Superior e do Enem. A medida
foi provocada por uma mudança na publicação das pesquisas pelo INEP que
suprimiu informações essenciais para o monitoramento e avaliação das políticas
públicas na área de educação. Em recente nota divulgada, o Instituto destaca que
os formatos de apresentação do conteúdo dos arquivos estão sendo reestruturados
para suprimir a possibilidade de identificação de pessoas, em atendimento às
normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
https://tce.pb.gov.br/noticias/sistema-tcs-se-manifesta-pela-revisao-doposicionamento-do-inep
TCE-PR
TCE-PR participa de evento para fortalecer ouvidorias em Mato Grosso do Sul
O ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Patrick Machado, foi um
dos palestrantes do seminário A Ouvidoria como Ferramenta de Governança,
realizado na última terça-feira (29 de março), em Campo Grande. O objetivo do
evento foi debater a importância dessas estruturas de atendimento ao cidadão nos
órgãos públicos e fortalecer as ouvidorias dos municípios de Mato Grosso do Sul.
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-participa-de-evento-para-fortalecerouvidorias-em-mato-grosso-do-sul/9741/N
TCE-PE
Estudo do TCE aponta municípios com contabilidade em situação crítica
Um levantamento realizado pela Diretoria de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado apontou que 7% dos 184 municípios pernambucanos (13)
continuam, em 2021, com nível crítico ou insuficiente em relação ao Índice de
Consistência e Convergência Contábil (ICCPE) de 2018. Além dos 13 municípios,
há outros três que no levantamento anterior estavam com patamar moderado e
caíram de nível, assim, atualmente, são 16 municípios com classificação
insuficiente ou crítica.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3412021/marco/6459-estudo-do-tce-aponta-municipios-com-contabilidade-emsituacao-critica

Reunião com Secretário de Saúde define termos para TAG sobre Autismo
O conselheiro Dirceu Rodolfo se reuniu de forma virtual, na tarde desta quinta-feira
(31), com o secretário André Longo e assessores da Secretaria de Saúde do Estado
(SES) para definir as ações que farão parte de um Termo de Ajuste de Gestão
(TAG) a ser assinado nos próximos dias com o Tribunal de Contas. O documento
estabelece o compromisso do Estado em adotar políticas públicas destinadas às
pessoas com autismo em Pernambuco. As discussões tiveram início em outra
reunião realizada no último dia 22 de março.
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/3822022/marco/6460-reuniao-com-secretaria-de-saude-define-termos-para-tag-sobreautismo
TCE-RJ
Conselheira-substituta do TCE dá aula em curso da PGE sobre Receitas do
Petróleo
A conselheira-substituta do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCERJ), Andrea Siqueira Martins, ministrou uma palestra, nesta quinta-feira (31/03), em
um curso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ). O tema da apresentação foi
“O Papel do TCE no Controle da Arrecadação e da Despesa Relacionadas a
Royalties e Participações Especiais”. A qualificação “As Receitas Patrimoniais do
Petróleo: Royalties e Participações Especiais” é uma realização da PGE-RJ com o
apoio da Escola de Contas e Gestão (ECG) do TCE-RJ e de outras cinco
instituições.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/conselheira_substituta_do_tce_da_aula_
em_curso_da_pge_sobre_receitas_do_petroleo
TCM-RJ
OAB/RJ dá posse à Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa
A conselheiraO Presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, participou, nesta
terça-feira, da solenidade de posse da Comissão de Estudos de Improbidade
Administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil/RJ para o triênio 2022/24.
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=15949&detalhad
a=2&downloads=0

TCE-RS
Presidente do TCE-RS recebe convite para entrega do “Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor”
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre
Postal, durante audiência realizada hoje (31), recebeu convite para participar da
entrega da 11ª edição do “Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor”, do diretorsuperintendente do Sebrae-RS, André Vannoni de Godoy. O evento acontecerá no
dia 19 de abril, às 17 horas, na sede da Fecomércio RS, em Porto Alegre.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-recebe-convite-paraentrega-do-premio-sebrae-prefeito-empreendedor/
TCE-RS divulga resultados finais da avaliação dos portais de transparência
Comemorando os 10 anos da Lei de Acesso à Informação (LAI), o Tribunal de
Contas do Estado (TCE-RS) apresenta os resultados finais da Avaliação da
Transparência nos sites e portais dos jurisdicionados, realizada em 2021.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-divulga-resultados-finais-daavaliacao-dos-portais-de-transparencia/
Presidente do TCE-RS comunica vacância do cargo de conselheiro
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre
Postal, entregou esta manhã (31), ao presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Valdeci Oliveira, ofício onde comunica a vacância do cargo de
conselheiro da corte.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-comunica-vacancia-docargo-de-conselheiro/
TCE-RO
Novo vídeo do Minuto TCE-RO enfoca ações pelo Dia Nacional do Ouvidor
Já está à disposição dos usuários das redes sociais e da internet e ao público
interno um novo vídeo do Minuto TCE-RO, uma realização do Tribunal de Contas
de Rondônia. No VT, são abordadas informações sobre ações realizadas pela
Ouvidoria, em alusão ao Dia Nacional do Ouvidor, a exemplo do Ouvidoria Day e
da participação no Encontro de Ouvidores e Interlocutores do Estado de Rondônia.
https://tcero.tc.br/2022/04/01/novo-video-do-minuto-tce-ro-enfoca-acoes-pelo-dianacional-do-ouvidor/

TCE-SP
Programa Controle Externo entrevista Procurador-Geral do MPC/TCESP
O segundo episódio do programa de entrevistas ‘Controle Externo’ do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo estreia hoje, às 20h30, na grade da TV Alesp. O
conteúdo é transmitido pela rede da Assembleia Legislativa de SP para a TV aberta
e a cabo e para a internet.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-programa-controle-externo-entrevista-procuradorgeral-mpctcesp
TCESP promove live sobre participação dos cidadãos nos canais de Ouvidoria
Com o intuito de esclarecer as principais dúvidas sobre a atuação da Ouvidoria
como instrumento de participação do cidadão no controle e na gestão de atividades
da Administração Pública, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
promove na sexta-feira (8/4), das 10h30 às 12h00, a palestra ‘Ouvidoria:
instrumento da democracia participativa’.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-promove-live-sobre-participacao-cidadaoscanais-ouvidoria
Evento debate economia pública; Alexandre de Moraes faz palestra de
encerramento
O segundo dia de atividades da I Conferência Democracia e Institucionalidade do
Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), na quinta-feira (31/3), na Capital, teve como destaque debates sobre o
atual cenário econômico brasileiro. Realizado no Auditório Nobre ‘Professor José
Luiz de Anhaia Mello’, com transmissão pela internet, o evento, que celebra os 10
anos do MPC/TCESP, contou com três painéis temáticos e a participação de
autoridades e de especialistas.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-evento-debate-economia-publica-alexandremoraes-faz-palestra-encerramento
TCM-SP
Presidente do IRB trata aproximações com EGC para difusão digital em escolas de
contas
A diretora da Escola Superior de Gestão e Contas (EGC) do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo (TCMSP), Ana Carla Bliacheriene, e o novo chefe de
gabinete da EGC, professor Luciano Vieira de Araújo, receberam, na manhã de
quinta-feira (31/03), o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto
Carlos Pontes Lima, junto de seu assessor, Juraci Muniz Júnior.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43138

Infraestrutura de favelas é tema de palestra promovida pela Escola de Gestão e
Contas
Na próxima quinta-feira, dia 7/04, a partir das 15h, a advogada e professora Thaís
Marçal compartilha, na Escola Superior de Gestão e Contas Públicas (EGC) do
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) reflexões presentes em
seu livro “Infraestrutura de Favelas”, lançado no ano passado.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43130
TCE-SE
Bandeira de Mello é empossado vice-presidente no Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais de Contas
O procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE), João
Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, ocupará a vice-presidência da Região
Nordeste no Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC), no
período de março/2022 a março/2023.
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1921
Conselheiro participa de homenagens ao município de São Cristóvão na abertura
da Quinta Juriscultural
O conselheiro Carlos Pinna, decano do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE),
marcou presença na noite desta quinta-feira, 31, na abertura da exposição “São
Cristóvão, 432 anos: relicário da arte, da fé e da história”, no Memorial do Judiciário,
localizado no Centro de Aracaju.
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1920
TCE-TO
Quatro dicas para secretários de saúde sobre a aquisição de medicamentos
Além de realizar o papel de órgão de controle, responsável por fiscalizar a aplicação
dos recursos públicos, o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) também orienta
os gestores com dicas e informações relevantes para a boa administração pública.
Pensando nisso, a Corte preparou quatro dicas para secretários de saúde sobre
aquisição de medicamentos. Este tema, está entre as videoaulas do Profissão
Gestor, um projeto da Corte criada para contribuir com o aprimoramento e a
profissionalização da gestão pública.
https://www.tceto.tc.br/quatro-dicas-para-secretarios-de-saude-sobre-a-aquisicaode-medicamentos/

Primeira Câmara emite parecer prévio pela rejeição de quatro contas de prefeitos
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) emitiu o parecer
prévio pela rejeição de quatro contas anuais consolidadas de prefeito relativas ao
exercício financeiro de 2019. As decisões são referentes a sessão virtual e
videoconferência dos dias 21 e 29 de março, e foram publicadas no Boletim Oficial
do TCE nº 2981 e 2983. As contas do ex-prefeito de Arraias, Antônio Wagner
Barbosa Gentil, receberam o parecer prévio pela rejeição. Como uma das
irregularidades encontradas está o déficit financeiro da fonte de Recursos MDE
(0020) no montante de R$ 139.852,26 equivalente a 7,43% da receita arrecadada
de R$ 1.882.031,29, descumprindo o art. 1º § 1º c/c parágrafo único do art. 8º e
art.50 da Lei Complementar nº 101/2000(LRF), c/c com o § 2º do art. 43, da Lei
Federal nº 4320/1964.
https://www.tceto.tc.br/primeira-camara-emite-parecer-previo-pela-rejeicao-dequatro-contas-de-prefeitos/

