
 

  

  Nº 010/2022 Data: 11-04-22 

TCE-AC 

TCE/AC CONHECE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DESENVOLVIDAS PELO 

TCE/RO 

Uma equipe de técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Acre, presidida pela 

Diretora da Escola de Contas, Conselheira Naluh Gouveia e composta pela 

Auditora de Controle Externo, Fernanda Leite Santana, a Assessora Técnica da 

Presidência Rosimeire de Castro e o Assessor de Planejamento da Presidência 

Carlos Alberto está em Porto Velho, em uma visita técnica ao TCE/RO.  

https://tceac.tc.br/2022/04/08/tce-ac-conhece-experiencias-exitosas-

desenvolvidas-pelo-tce-ro/ 

 

TCE/BA e MP debatem sobre aspectos operacionais do convênio de cooperação 

Dando seguimento à modelagem de acordos de cooperação, com o objetivo de 

integrar as ações do TCE/BA e do MP/BA para o combate à corrupção, a equipe 

do Núcleo de Informações Estratégicas e Inteligência para Auditoria do TCE/BA 

(NIE) recebeu, na tarde desta quinta-feira (7.04), promotores de justiça do 

Ministério Pública da Bahia, para discutir aspectos operacionais do convênio entre 

o MP/BA, o TCE/BA e o TCM/BA.  

https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-mp-debatem-sobre-aspectos-

operacionais-do-convenio-de-cooperacao  
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TCE-ES 

Cautelar determina suspensão de pregão de Presidente Kennedy para implantação 

de videomonitoramento 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) determinou a 

suspensão do Pregão Eletrônico 066/2021, cujo objeto é a implantação de sistema 

de videomonitoramento de segurança pública e trânsito em Presidente Kennedy, 

por meio de imagens/dados coletados por câmeras de segurança em pontos 

estratégicos, com o fornecimento de todos os equipamentos, softwares, 

infraestrutura de redes, base de operação, suporte e assistência técnica da 

solução. A decisão monocrática foi publicada no Diário Oficial de Contas do último 

dia 06, e já ratificada, em sessão da 1ª Câmara, na mesma data.  

https://www.tcees.tc.br/cautelar-determina-suspensao-de-pregao-da-prefeitura-de-

presidente-kennedy-para-implantacao-de-videomonitoramento/  

 

Presidente Rodrigo Chamoun recebe Comenda do Mérito da Associação das 

Câmaras Municipais 

A Associação das Câmaras Municipais e dos Vereadores do Espírito Santo 

(Ascamves) entregou ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo (TCE-ES), Rodrigo Chamoun, a Comenda do Mérito Pastor Jaime Rodrigues, 

na tarde desta quinta-feira (7).  

A condecoração foi criada para homenagear pessoas e entidades da Administração 

Pública que contribuam de alguma forma para a promoção e o fortalecimento da 

cidadania através de projetos de qualificação no Poder Legislativo em todas as 

suas esferas. 

https://www.tcees.tc.br/presidente-rodrigo-chamoun-recebe-comenda-do-merito-

da-associacao-das-camaras-municipais/  
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TCE-GO 

CNJ fará seminário sobre avanços do Pacto Nacional pela Primeira Infância 

Os resultados e avanços do Projeto Justiça começa na Infância, do Pacto Nacional 

pela Primeira Infância, serão o tema principal do seminário que o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) realizará nos dias 28 e 29 próximos. O evento ocorrerá 

no auditório do Conselho, em Brasília, no modelo híbrido, com uso da plataforma 

Cisco Webex e transmissão pelo Canal do CNJ no Youtube, das 9h às 18h30.  

Destinado a magistrados de todo o país, procuradores, pesquisadores, 

parlamentares, membros da Atricon e outras autoridades, o seminário vai 

apresentar os avanços do Pacto nesses dois primeiros anos de sua instituição. Já 

são mais de 260 entidades signatárias, dentre elas o TCU, Atricon, IRB, Unicef, 

OAB e Frente Parlamentar da Primeira Infância. 

https://portal.tce.go.gov.br/-/cnj-fara-seminario-sobre-avancos-do-pacto-nacional-

pela-primeira-infancia  

 

TCE-GO vai inspecionar aplicação de recursos do Proescola 

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) vai realizar uma inspeção para 

apurar possíveis irregularidades praticadas pela gestora do Conselho Escolar do 

Colégio Estadual do Crimeia Oeste, referente ao período de 2014 a 2018. Segundo 

representação encaminhada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com base 

em informações da Secretária da Educação do Estado de Goiás, as falhas dizem 

respeito à aplicação e prestação de contas de valores repassados pelo projeto 

Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola (Proescola).  

https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-vai-inspecionar-aplicacao-de-recursos-do-

proescola  
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Cartilha do IRB aborda assédio moral e sexual nos tribunais de contas 

O Instituto Rui Barbosa (IRB) produziu cartilha de conscientização e combate ao 

assédio moral e sexual nos tribunais de contas. A publicação, disponível no site do 

IRB, é o resultado de uma pesquisa pioneira sobre o tema realizada pelo Instituto 

para incentivar a luta contra essa prática abusiva no ambiente de trabalho. 

A cartilha trata dos danos causados pelo assédio tanto à pessoa assediada quanto 

à própria instituição, orienta sobre como proceder diante de uma situação de 

assédio e apresenta algumas ações que os tribunais de contas podem realizar para 

prevenção da prática. 

https://portal.tce.go.gov.br/-/cartilha-do-irb-aborda-assedio-moral-e-sexual-nos-

tribunais-de-contas  

 

TCE-MS 

Agentes públicos do TCE-MS conhecem Bioparque Pantanal 

A visita dos oitenta agentes públicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso do Sul às instalações do Bioparque Pantanal ocorreu na última quinta-feira, 

7 de março, e atendeu ao convite feito pela direção do Complexo, que está situado 

no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande-MS.  

O TCE-MS, órgão fiscalizador e de controle externo, também desempenha 

importante papel orientativo aos seus jurisdicionados. Em relação ao Bioparque 

Pantanal, o Tribunal atuou como um orientador da equipe técnica que retomou a 

obra, e esse apoio foi fundamental para a conclusão do projeto. 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6540/agentes-publicos-do-tce-ms-

conhecem-bioparque-pantanal  
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TCE-MG 

TCE rejeita contas do município de Uberaba 

Na sessão telepresencial dessa quinta-feira, 07 de abril, o colegiado da Segunda 

Câmara, sob a presidência do conselheiro Wanderley Ávila, confirmou a proposta 

de voto do conselheiro substituto Licurgo Mourão e rejeitou as contas prestadas 

pelo prefeito de Uberaba, Paulo Piau Nogueira, processo n. 1047527, relativas ao 

exercício financeiro de 2017.  

O motivo da rejeição foi o fato de a Corte de Contas haver constatado que o 

município realizou abertura de créditos suplementares, no valor de 

R$20.607.622,14 sem cobertura legal e no valor de R$16.821.942,42, sem recursos 

disponíveis de superávit financeiro do exercício anterior, o que contraria, 

respectivamente, dispositivos da Lei n. 4.320/64, da Lei Complementar  n. 

101/2000, bem como da lei orgânica e do regimento interno do tribunal. 

https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625567  

 

TCM-PA  

Gestora do FUNDEB de Uruará tem contas de 2017 julgadas irregulares e terá de 

devolver R$ 96 mil 

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) não aprovou a prestação 

de contas de gestão de 2017 do FUNDEB de Uruará, de responsabilidade de 

Silvana Vieira, devido a várias irregularidades. A gestora terá de devolver aos 

cofres do Município, devidamente atualizada, a importância de R$96 mil, no prazo 

de 60 dias.  

https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/quatorze-setores-do-tcmpa-participam-da-

primeira-rae-de-2022/  
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TCE-PR  

Emenda insere no Regimento Interno representação judicial própria do TCE-PR 

A representação judicial nos casos em que o Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná atuar em nome próprio, na defesa de sua autonomia e de suas 

prerrogativas institucionais será atribuída pelo presidente a qualquer servidor 

efetivo da área jurídica da Casa. Essa condição, possibilitada pela Emenda à 

Constituição Estadual nº 51, agora está assentada no Regimento Interno do TCE-

PR.  

Aprovada em março pelo Tribunal Pleno, a Resolução nº 93/22 incluiu o inciso V e 

o parágrafo único ao artigo 159-B do Regimento Interno. O artigo 159 do RI fixa as 

atribuições da Diretoria Jurídica da Corte de Contas. Dessa forma, a partir de agora, 

servidores efetivos da área jurídica passarão a fazer a representação processual 

do TCE-PR nos casos estabelecidos pela Emenda Constitucional 51, além do 

assessoramento jurídico das atividades técnicas e administrativas, atribuições que 

já eram exercidas pela Dijur. 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/emenda-insere-no-regimento-interno-

representacao-judicial-propria-do-tce-pr/9754/N  

 

TCE-RJ 

TCE-RJ aponta irregularidades em licitação para obras em hospital de Paraty 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) apurou irregularidades 

nas obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal São Pedro Alcântara, em 

Paraty. Uma Auditoria Governamental identificou a ausência de licenças e de 

projeto básico para a obra, bem como a contratação de serviços que não foram 

executados.  

https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_aponta_irregularidades_em_licitac

ao_para_obras_em_hospital_de_paraty  
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TCM-RJ 

Ex-presidente da ASUL é homenageado com Medalha da Atricon 

O ex-presidente da Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do 

Mercosul (ASUL), Rubén Edgardo Quijano, recebeu do presidente do TCMRJ, Luiz 

Antonio Guaraná, a Medalha da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

do Brasil (Atricon), em reconhecimento aos relevantes serviços por ele prestados à 

entidade.  

O encontro ocorre na cidade Terma do Rio Hondo, Argentina, onde acontece, até 

amanhã, 08 de abril, a reunião anual da ASUL. 

https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=15974&detalhad

a=2&downloads=0  

 

TCE-SE 

Tribunal de Contas divulga índice de efetividade das gestões municipais 

O conselheiro Flávio Conceição, presidente do Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe (TCE/SE), informou no Pleno desta quinta-feira, 7, que estão disponíveis 

para consulta os novos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

(IEGM), obtidos a partir de questionários aplicados junto aos municípios em 2021, 

com dados referentes ao ano de 2020.  

A avaliação envolve sete áreas da administração pública: educação, saúde, 

planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas, e governança em 

tecnologia da informação. 

http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1926  

 

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.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=15974&detalhada=2&downloads=0
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=15974&detalhada=2&downloads=0
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1926

