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TCE-AP 
TCE assina Acordo de Cooperação Técnica com a ENAP 
 
Parceria entre o Tribunal de Contas do Amapá e a Escola Nacional de 
Administração Pública, vai permitir o aperfeiçoamento profissional dos servidores 
do TCE AP e dos jurisdicionados pelo órgão. O termo de cooperação técnica foi 
assinado nesta terça feira (12/04), na sede da Escola em Brasília. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-assina-acordo-de-cooperacao-tecnica-com-
a-enap 
 
TCE Amapá adere ao Rede Mais Brasil 
 
Na última terça-feira (12/04), cumprindo uma agenda em Brasília, o Presidente do 
TCE Amapá, acompanhado por diretores de áreas estratégicas do órgão, esteve 
em reunião no Ministério da Economia para adesão de forma direta ao sistema 
Rede Mais Brasil. 
O sistema Rede Mais Brasil é uma rede de governo colaborativa, que visa promover 
maior integração entre os parceiros, com vistas ao fortalecimento da governança, 
do diálogo e da gestão, bem como à melhoria dos gastos públicos, e maior 
efetividade das políticas públicas implementadas com recursos decorrentes das 
transferências da União. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-adere-ao-rede-mais-brasil 
 
TCE-ES 
TCE-ES entrega relatório de vacinação infantil ao MPES e articula novas etapas de 
fiscalização 
 
Cumprindo a decisão do acórdão do plenário do TCE-ES da última semana, o 
presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e o 
conselheiro Domingos Taufner foram ao Ministério Público Estadual (MPES), nesta 
quarta-feira (13), para encaminhar o relatório de fiscalização sobre vacinação 
infantil realizado pela Corte.  
Neste trabalho, foi verificada a desigualdade nos percentuais de crianças vacinadas 
na comparação entre os municípios, com índices que variaram, em março, de 25 a 
77%, para a primeira dose, e tendo as fake news e a desinformação como uma das 
possíveis causas desta falta de cobertura vacinal. Neste processo, o TCE-ES 
determinou o encaminhamento dos dados ao MPES para que, caso necessário, 
sejam utilizados subsidiariamente em procedimentos para apurar a existência das 
notícias falsas. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-entrega-relatorio-de-vacinacao-infantil-ao-mpes-e-
articula-novas-etapas-de-fiscalizacao/  
 
 



	

	 	

TCE-GO 
CFC e Atricon lançam campanha em favor de crianças, adolescentes e idosos 
 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) estabeleceram uma parceria em favor da 
solidariedade. As entidades uniram forças para incentivar as doações de parte do 
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) aos Fundos da Criança e do 
Adolescente e aos Fundos do Idoso.  
https://portal.tce.go.gov.br/-/cfc-e-atricon-lancam-campanha-em-favor-de-
criancas-adolescentes-e-idosos 
 
TCE Sustentável mostra avanço da dengue em Goiás 
 
O avanço da dengue em Goiás fez o Estado chegar à segunda posição em número 
de mortes pela doença em 2022, com seis casos já nos primeiros três meses do 
ano. Esta é uma das informações contidas na dica semanal do Portal TCE 
Sustentável que mostra dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-sustentavel-mostra-avanco-da-dengue-em-goias  
  
TCM-GO 
TCMGO assina documento para a criação do Comitê Goiano do Pacto Nacional 
pela Primeira Infância 
 
O presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro, assinou nesta terça-feira 
(12.4), o Termo de Compromisso para a instituição do Comitê Goiano do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância. A solenidade ocorreu no TJGO e contou com a 
presença do prefeito de Goiânia, Rógerio Cruz; do presidente da Alego, deputado 
Lissauer Vieira, do presidente da Atricon, conselheiro Cezar Miola (TCE-RS), do 
procurador-geral do MPC, Henrique Pandim e outras autoridades. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/04/tcmgo-assina-documento-para-a-criacao-do-
comite-goiano-do-pacto-nacional-pela-primeira-infancia/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT reforça diálogo com cidadão e tem aumento de seguidores nas redes 
sociais 
  
As redes sociais do Tribunais de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) cresceram ao 
longo dos três primeiros meses de 2022, segundo relatório publicado nesta 
segunda-feira (18) pela Secretaria de Comunicação (Secom).  
De acordo com o levantamento, o destaque fica por conta do canal do Tribunal no 
YouTube, que contabilizou 18,6 mil visualizações ao longo do período. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-reforca-dialogo-com-cidadao-e-tem-
aumento-de-seguidores-nas-redes-sociais/54031  
 
 



	

	 	

TCE-PA 
TCE-PA participa de reunião nacional da Atricon 
 
Integrantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) estiveram reunidos na segunda-feira, 11, em Brasília (DF). Compareceu à 
reunião, representando o Tribunal de Contas do Estado do Pará, a Vice-Presidente 
desta Corte, Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiro Lopes.  
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6425-tce-pa-participa-de-reuniao-
nacional-da-atricon  
 
TCM-PA 
Gestor do SAAE de Baião, exercício de 2017, terá de devolver R$ 2 milhões ao 
Município 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) não aprovou a prestação 
de contas de 2016 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município 
de Baião, de responsabilidade de Genézio Lins de Oliveira da Rocha, que terá de 
devolver à Prefeitura, com juros e correção monetária, a importância de R$ 
2.031.555,84, originada devido a divergências de valores no saldo final do 
exercício.  
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/gestor-do-saae-de-baiao-exercicio-de-2017-
tera-de-devolver-r-2-milhoes-ao-municipio/  
 
TCE-PB  
TJPB CONFIRMA DECISÃO DO TCE-PB E MANTÉM SUSPENSÃO DE 
PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS NA PREFEITURA DE BAYEUX 
 
O Judiciário não é instância revisora das decisões do Tribunal de Contas, às quais, 
somente são passíveis do controle judicial no aspecto da legalidade. Esse foi o 
entendimento da Segunda Seção Especializada Cível do TJPB, ao denegar, à 
unanimidade, Mandado de Segurança (nº 0814768-06.2020.8.15.0000), impetrado 
por escritório de advocacia, contra acórdão do TCE-PB.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/tjpb-confirma-decisao-do-tce-pb-e-mantem-
suspensao-de-pagamentos-de-honorarios-na-prefeitura-de-bayeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
 
TCE-RJ 
Pela quinta vez, TCE-RJ determina ao Governo medidas para cessar os riscos das 
obras da Estação Gávea 
 
Em acórdão proferido na sessão plenária desta quarta-feira (13/04), o Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou ao Governo do Estado, 
pela quinta vez, que adote as medidas necessárias para eliminar os riscos da 
paralisação das obras da Estação Gávea, da Linha 4 do metrô.  
 
TCE determina suspensão do pagamento de contrato de R$ 30 milhões da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou, por meio 
de concessão de tutela provisória, a suspensão do pagamento de um contrato no 
valor de R$ 30 milhões celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos (SEDSODH) e a editora Inteligência Educacional. A 
análise técnica identificou diversas impropriedades no acordo que previa a compra 
de 399 mil livros voltados ao público da terceira idade. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_determinou_a_suspensao_do_pag
amento_de_contrato_da_sedsodh  
 
TCE-RN 
Secretaria de Controle Externo apresenta resultados do Plano de Fiscalização 
Anual 2021-2022 
 
Entre abrl de 2021 e março de 2022, o Tribunal de Contas do Estado fiscalizou 
recursos na ordem de R$ 4.374.352.454,06, o que equivale a 92,75% das ações 
previstas no Plano de Fiscalização Anual – PFA. Os dados foram apresentados em 
reunião da Secretaria de Controle Externo (Secex) com a Presidência do TCE, 
nesta segunda-feira (18/04) pela manhã. “Estes resultados são muito importantes, 
sobretudo em termos de atuação do TCE, pois mostram à sociedade o trabalho que 
é executado”, destacou o presidente, Paulo Roberto Alves, que acompanhou a 
reunião com os conselheiros Gilberto Jales e Tarcísio Costa. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4187#gsc.tab=0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-SC 
Ex-vereadores e servidores de São Francisco do Sul devem ressarcir mais de R$ 
530 mil aos cofres públicos 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina determinou que ex-vereadores e 
servidores da Câmara Municipal de São Francisco do Sul devolvam recursos no 
valor de R$ 534.881,00 - atualizados monetariamente e acrescidos dos juros legais 
- aos cofres do município.  
https://www.tcesc.tc.br/ex-vereadores-e-servidores-de-sao-francisco-do-sul-
devem-ressarcir-mais-de-r-530-mil-aos-cofres  
 
TCE-SP 
TCESP e TCMSP assinam acordo para promoção de cursos de capacitação 
 
Com o objetivo de desenvolver e promover atividades de capacitação para 
treinamento, qualificação e formação, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) firmaram um 
acordo de cooperação técnica na área pedagógica.  
O termo foi assinado na terça-feira (12/4) pelo Presidente do TCESP, Conselheiro 
Dimas Ramalho, e pelo Presidente do TCMSP, Conselheiro João Antonio da Silva 
Filho, em cerimônia realizada na sede da Corte de Contas municipal. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-e-tcmsp-assinam-acordo-para-promocao-
cursos-capacitacao 
 
Professor Jacoby Fernandes vai integrar programação do Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas 
 
O renomado professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes confirmou sua participação 
no VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrerá em Aracaju, de 16 
a 18 de novembro deste ano.  
Professor de direito administrativo, escritor, consultor e conferencista, Jacoby 
Fernandes recebeu em seu escritório, em Brasília, o conselheiro substituto do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Rafael Fonsêca, que formalizou o convite. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1937# 
 
Abril Azul: TCE promove encontro de conscientização junto aos servidores 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio da Diretoria de 
Comunicação (Dicom), promoveu na manhã desta quarta-feira, 13, uma ação 
alusiva ao dia 02 de abril, quando entidades, organizações e profissionais somam 
forças em prol do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo.  
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1936  


