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TCE-ES 
Relator de fiscalização da vacinação contra Covid-19 alerta sobre necessidade de 
imunização infantil 
 
Desde o início da pandemia, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES) tem sido atuante na fiscalização de pontos importantes para a superação 
da crise sanitária. Em uma dessas frentes, foi identificado o baixo percentual de 
vacinação infantil contra a Covid-19. A situação é causada, principalmente, por 
notícias falsas divulgadas contra os imunizantes nas redes sociais. Diante deste 
cenário, a Corte tem buscado incentivar a vacinação. Veja abaixo vídeo com alerta 
do relator do processo no TCE-ES, conselheiro Domingos Taufner. 
https://www.tcees.tc.br/relator-de-fiscalizacao-da-vacinacao-contra-covid-19-
alerta-sobre-necessidade-de-imunizacao-infantil/ 
 
PCA de Fundo Municipal de Saúde de Irupi é julgada irregular devido a 
irregularidades previdenciárias 
 
A 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE0ES julgou 
irregular a Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde de Irupi, 
referente ao exercício de 2020, sob a responsabilidade de Débora Costa Storck e 
José Mário de Moraes. Foram mantidos quatro indicativos de irregularidades 
referentes à ausência de comprovação da liquidação e do pagamento das 
contribuições patronais devidas no exercício, bem como a ausência de 
comprovação de retenção e de recolhimento das contribuições sociais dos 
servidores (Regime Geral de Previdência Social – RGPS).  
https://www.tcees.tc.br/pca-de-fundo-municipal-de-saude-de-irupi-e-julgada-
irregular-devido-a-irregularidades-previdenciarias/ 
 
TCE-MA 
Secretaria de Fiscalização do TCE divulga mais uma lista de portais da 
transparência que serão avaliados 
 
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (Sefis) 
emitiu a Ordem de Serviço SEFIS/NUFIS II Nº 08/2022, com mais uma relação de 
portais da transparência que serão objeto de avaliação a ser realizada pelos 
auditores da Corte de Contas maranhense. A medida foi publicada na edição do 
dia 12 de abril do Diário Oficial eletrônico da instituição.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2303-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-
divulga-mais-uma-lista-de-portais-da-transparencia-que-serao-avaliados 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE colabora com a elaboração do Diagnóstico do Panorama dos Órgãos Centrais 
de Controle Externo dos municípios brasileiros 
 
O Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), em conjunto com o Banco 
Mundial e com a colaboração da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (ATRICON), vai elaborar o Diagnóstico do Panorama dos Órgãos Centrais 
de Controle Externo dos municípios brasileiros.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2302-tce-colabora-com-a-elaboracao-
do-diagnostico-do-panorama-dos-orgaos-centrais-de-controle-externo-dos-
municipios-brasileiros 
 
TCE-MT 
Comitê de saúde traça panorama do setor no estado e alinha estratégias de 
atuação do TCE-MT 
  
O presidente do comitê que supervisiona a área da saúde no Tribunal de Contas 
de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, reuniu, nesta 
quarta-feira (20), representantes de todas as Secretarias de Controle Externo 
(Secex) para discutir a atuação do órgão neste setor.  
Durante o encontro, o grupo alinhou estratégias para o biênio 2022/2023 e traçou 
um panorama da saúde em Mato Grosso. Na avaliação de Guilherme Antonio 
Maluf, esta é uma das áreas que mais apresenta conflitos na administração pública. 
Deste modo, ao falar sobre os principais gargalos no estado, o conselheiro elencou 
desafios relacionados à regulação, falta de eficiência na gestão e problemas 
deixados pela pandemia de Covid-19. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comite-de-saude-traca-panorama-do-setor-no-
estado-e-alinha-estrategias-de-atuacao-do-tce-mt/54054  
 
Conselheiro Sérgio Ricardo solicita dados sobre gestão de resíduos sólidos à 
Sema-MT e aos 141 municípios do estado 
 
O presidente do comitê de proteção ao meio ambiente do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, solicitou informações acerca 
das políticas de gestão de resíduos sólidos dos 141 municípios do estado e da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT). O ofício leva 
em consideração um levantamento de conformidade realizado pelo órgão.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-sergio-ricardo-solicita-dados-sobre-
gestao-de-residuos-solidos-a-sema-mt-e-aos-141-municipios-do-estado/54049 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

TCE-MG 
Gestores do TCEMG são indicados para Medalha da Inconfidência 
 
O chefe de gabinete da Presidência, Carlos Alberto Pavan Alvim, o diretor-geral do 
TCEMG, Belarmino Neto, a analista e ex-superintendente de Controle Externo, 
Flávia Alice Lopes, e o chefe de gabinete do conselheiro Mauri Torres, Gustavo 
Milânio, serão agraciados com a Medalha da Inconfidência em 2022. A tradicional 
honraria, que está em sua 70ª edição, vai entregar as comendas relativas à 2020 
(suspensa pela pandemia) e de 2022.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625586 
 
TCM-PA 
Conselheiros do TCMPA recebem Unicef para aprofundar parceria em prol da 
educação municipal 
 
Na manhã desta segunda-feira (18), conselheiros, conselheiras substitutas e 
técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) estiveram 
reunidos com equipe do Unicef no Pará para conhecer as ações de melhorias para 
área educacional que as duas instituições desenvolvem e, a partir daí, firmar 
parceria para potencializar os resultados das frentes de trabalhos com benefícios 
diretos à sociedade. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/conselheiros-do-tcmpa-recebem-unicef-para-
aprofundar-parceria-em-prol-da-educacao-municipal/ 
 
TCE-RS 
TCE-RS e Sebrae vão atuar para qualificar compras públicas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre 
Postal, assinou ontem (19) convênio com o Sebrae-RS para a realização de ações 
conjuntas para melhorar o ambiente de negócios, referente a compras públicas. A 
estratégia é difundir conhecimento, através da divulgação de orientações e da 
promoção de iniciativas de capacitação nos entes públicos. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-e-sebrae-vao-atuar-para-qualificar-
compras-publicas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RO 
Conselheiro do TCE-RO integra comitiva da Atricon em debates com Senadores 
sobre PEC de interesse dos TCs 
 
Representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), entre os quais, o Conselheiro do TCE de Rondônia, Edilson de Sousa 
Silva, Vice-Presidente Executivo da entidade nacional, participaram de uma 
reunião, nessa terça-feira (19/4), com o Senador Lucas Barreto (AP), para tratar da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 02/2017. 
https://tcero.tc.br/2022/04/20/conselheiro-do-tce-ro-integra-comitiva-da-atricon-
em-debates-com-senadores-sobre-pec-de-interesse-dos-tcs/ 
 
TCE-SE 
Presidente do TCE é homenageado por ações de conscientização sobre o autismo 
 
As ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) como forma 
de conscientização sobre o autismo motivaram o grupo ‘TEAMÃE’, composto por 
320 mães de crianças autistas, a homenagear o conselheiro presidente, Flávio 
Conceição, na manhã desta quarta-feira, 20.  
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1943 
 
TCE vai incentivar criação de conselhos dos direitos da pessoa com deficiência 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio 
Conceição, recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 19, o presidente do 
Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe 
(Conser), Antonio Luiz dos Santos, e assegurou o apoio do órgão à criação dos 
conselhos em todos os municípios sergipanos. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1941 
 
 
 


