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TCU 
Conheça um pouco mais sobre a estrutura da Intosai 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) assumirá, em novembro deste ano, a 
presidência da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(Intosai). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/conheca-um-pouco-mais-sobre-a-
estrutura-da-intosai.htm 
 
TCE-AM 
Auditor do TCE-AM suspende contrato da Prefeitura de Nhamundá com empresa 
de eventos 
 
Descuprimentos na Lei de Licitações 8.666/1993 levaram o auditor do Tribunal de 
Contas do Amazonas (TCE-AM), Alípio Reis Firmo Filho, a suspender pregão da 
Prefeitura de Nhamundá para contratação, no valor de R$ 3,4 milhões, da empresa 
AR da Costa Ltda, vencedora da licitação, para locação de estruturas para 
organização e realização de eventos no município. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53385 
 
TCE-BA 
TCE/BA e Seap discutem fortalecimento de políticas públicas 
 
Em cumprimento ao objetivo estratégico do TCE/BA de se aproximar dos órgãos e 
secretarias do estado, a fim de exercer o seu papel orientador na gestão pública, o 
presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Marcus Presidio, 
recebeu, nesta segunda-feira (25.04), a visita do secretário de Administração 
Penitenciária e Ressocialização (Seap), José Antônio Maia Gonçalves. Na 
oportunidade, ambos trataram de assuntos relativos ao fortalecimento das políticas 
públicas, baseadas no ordenamento jurídico das respectivas instituições. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-seap-discutem-fortalecimento-de-
politicas-publicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCM- BA 
DIRETORIA DO TCM DIVULGA ESTUDO SOBRE LICITAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
 
A Diretoria de Assistência aos Municípios – DAM, do Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia, publicou nesta terça-feira (26/04), um novo estudo sobre a Lei 
de Licitações e Contratos. A publicação tem como tema “Licitações Internacionais”, 
que é abordado no artigo 52 da Lei nº 14.133/2021.O “Pílulas Temáticas de 
Conhecimento” foi criado pela DAM para abordar – de maneira prática e 
descomplicada – os principais pontos da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 
14.133/2021), que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021. O projeto conta, 
atualmente, com 18 publicações sobre o tema. 
https://www.tcm.ba.gov.br/diretoria-do-tcm-divulga-estudo-sobre-licitacoes-
internacionais/ 
 
TCE-MA 
Suvid oferece serviços e promove atividades na I Jornada de Controle Externo 
 
Dentre as ações promovidas pela I Jornada de Controle Externo - Autonomia, 
efetividade e integração: O TCE maranhense na era digital, estão atividades 
realizadas pela Superintendência de Qualidade de Vida (Suvid) do TCE-MA. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2309-suvid-oferece-servicos-e-
promove-atividades-na-i-jornada-de-controle-extern 
 
TCE Cultural: espaço para exposições ganha nome de Amina Paula Barros 
 
Depois da icônica Maria Firmina dos Reis, outra maranhense à frente de seu tempo 
ganhou o reconhecimento por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA). 
Inaugurada no ano passado durante o lançamento do projeto “TCE Cultural”, a 
galeria de arte da instituição recebeu, nesta segunda-feira (25), o nome da pintora 
maranhense Amina Paula Barros, a primeira maranhense a assumir 
profissionalmente a carreira de artista plástica. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2307-tce-cultural-espaco-para-
exposicoes-ganha-nome-de-amina-paula-barros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
Aberta a I Jornada de Controle Externo do TCE 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, conselheiro 
Washington Oliveira, participou na manhã de hoje, 25, da abertura da I Jornada de 
Controle Externo do TCE. A jornada tem como tema “Autonomia, efetividade e 
integração: O TCE maranhense na era digital” e está sendo realizada em 
comemoração ao Dia Nacional dos Auditores de Controle Externo, que será 
celebrado no próximo dia 27. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2306-aberta-a-i-jornada-de-controle-
externo-do-tce 
 
TCE-MT 
TAG celebrado entre TCE-MT, FMF e Secel-MT é homologado 
 
O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) homologou termo de 
ajustamento de gestão (TAG) celebrado junto à Secretaria de Estado de Cultura, 
Esporte e Lazer (Secel-MT) e à Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), com 
o objetivo de fomentar a atividade desportiva profissional e amadora por meio da 
pactuação de convênios entre o Governo do Estado e a FMF. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tag-celebrado-entre-tce-mt-fmf-e-secel-mt-e-
homologado/54067 
 
TCE-MG 
Seis novos analistas de Controle Externo tomam posse 
 
Seis novos servidores aprovados no concurso público referente ao Edital 01/2018 
foram empossados na manhã de hoje, 25/04/2022, durante cerimônia realizada na 
Sala Ágora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). Conforme 
o previsto no edital, os novos servidores irão atuar na área de Ciências Contábeis 
(3) e Direito (3). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625588 
 
Tribunal de Contas e Receita Federal assinam acordo de cooperação 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Mauri Torres, e o 
superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, Mário José Dehon Santiago, 
assinaram, nesta segunda-feira (25/04), no Salão Nobre do TCEMG, um acordo de 
cooperação visando realizar ações conjuntas no âmbito da educação fiscal. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625589 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCM-PA 
Ex-presidente da Câmara de Magalhães Barata terá bens bloqueados se não 
devolver R$ 657 mil ao Município 
 
O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) decidiu considerar 
irregulares as contas de gestão da Câmara Municipal de Magalhães Barata, 
exercício financeiro de 2019, de responsabilidade de Risalva Teixeira Amorim, que 
deve efetuar o recolhimento, em favor do Município, devidamente corrigida e no 
prazo de até 60 dias, da importância de R$ 657.014,80, referente a despesas 
pendentes, resultante da não remessa das prestações de contas para análise do 
Tribunal. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ex-presidente-da-camara-de-magalhaes-
barata-tera-bens-bloqueados-se-nao-devolver-r-657-mil-ao-municipio/ 
 
“JusLegis” supera mais de 30 mil acessos 
 
Lançada há quatro meses pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
(TCMPA), a ferramenta “JusLegis” está disponível no portal da Corte de Contas e 
reúne base documental que permite fácil acesso ao Regimento Interno do Tribunal, 
e-books, resoluções administrativas, instruções normativas e a outros 13 grupos de 
documentos. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/juslegis-supera-mais-de-30-mil-acessos 
/ 
TCE-PB 
TCE-PB VAI APRECIAR NESTA QUINTA-FEIRA (28) AS CONTAS DO 
GOVERNADOR DO ESTADO RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2019 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) agendou para a próxima 
quinta-feira (28), às 9hs, a sessão extraordinária que vai apreciar as contas do 
Governador do Estado, relativas ao exercício de 2019, conforme anúncio feito pelo 
presidente da Corte, Fernando Rodrigues Catão, na última sessão do Tribunal 
Pleno. O relator da matéria é o conselheiro André Carlo Torres Pontes. Ele reiterou 
que o processo já está devidamente instruído, inclusive com a emissão do parecer 
ministerial. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-vai-apreciar-nesta-quinta-feira-28-as-contas-
do-governador-do-estado-relativas-ao-exercicio-de-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
PRESIDENTE DO TCE-PB EMPOSSA MAIS QUATRO AUDITORES 
APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO 
 
Quatro novos auditores do controle externo aprovados no concurso público do 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ocorrido em 2018, tomaram posse na 
manhã desta segunda-feira (25). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pb-empossa-mais-quatro-
auditores-aprovados-no-concurso-publico 
 
TCE-PR 
PAF 2022: auditorias presenciais fiscalizam gestão da receita, da frota e de 
combustível 
 
Gastos públicos com combustíveis, gestão da frota de veículos e administração 
tributária. Esses são os temas das fiscalizações presenciais que estão sendo 
realizadas nesta semana pelo Tribunal de Contas em três municípios paranaenses. 
As auditorias integram o Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/paf-2022-auditorias-presenciais-fiscalizam-
gestao-da-receita-da-frota-e-de-combustivel/9784/N 
 
Suspensa licitação de Dois Vizinhos para reformas de unidades de Saúde da 
Família 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu medida cautelar que 
suspende a licitação do Município de Dois Vizinhos (Região Sudoeste) para a 
contratação de empresa para executar ampliação e reformas em três unidades do 
Programa Saúde da Família, no valor máximo estimado de R$ 565.284,16. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/suspensa-licitacao-de-dois-vizinhos-para-
reformas-de-unidades-de-saude-da-familia/9783/N 
 
TCE-RO 
TCE-RO apoia campanha do MP-RO que visa cuidado e proteção contra a Covid 
no ambiente escolar 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) apoia a Campanha “#100% Ligado 
nos Cuidados e na Proteção”, realizada pelo Ministério Público Estadual (MP-RO), 
por meio do Grupo de Atuação Especial da Infância e Juventude e da Defesa da 
Educação (GAEINF), cujo objetivo de manter os protocolos sanitários no ambiente 
escolar e evitar a disseminação da Covid-19. 
https://tcero.tc.br/2022/04/25/tce-ro-apoia-campanha-do-mp-ro-que-visa-cuidado-
e-protecao-contra-a-covid-no-ambiente-escolar/ 
 
 
 



	

	 	

TCE-RR 
Cadeia Pública Feminina recebe doações da campanha Absorvendo Carinho 
 
O Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) entregou nesta segunda-feira (25) as 
doações arrecadadas pelos servidores e membros durante todo o mês de março 
da campanha Absorvendo Carinho, cujo objetivo foi arrecadar produtos de higiene 
íntima para doação a mulheres em situação de vulnerabilidade. 
Foram arrecadados cerca de 8.252 itens, distribuídos entre 7.273 unidades de 
absorvente, 180 pacotes de lenço umedecido, 437 unidades de sabonete, 181 
unidades de escova de dente e 180 unidades de creme dental. As doações foram 
encaminhadas à Cadeia Pública Feminina de Boa Vista, anexo da Penitenciária 
Agrícola de Monte Cristo, responsável pelas mulheres presas. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1832 
 
TCE-SP 
Campanha do TCE arrecada quase 23 mil produtos de higiene para mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
 
Em um esforço coletivo, servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) se uniram e doaram quase 23 mil produtos de higiene pessoal para 
mulheres em situação de rua e vulnerabilidade socioeconômica. 
A campanha, coordenada pela Presidência da Corte paulista, arrecadou 22.928 
itens. Ao todo, foram doados 14.155 absorventes, 2.272 lenços umedecidos, 898 
sabonetes, 880 xampus e condicionadores, 597 cremes dentais, 265 desodorantes 
e 82 escovas dentais, entre outros produtos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-campanha-tce-arrecada-quase-23-mil-produtos-
higiene-para-mulheres-situacao-vulnerabilidade 
 
TCE-TO 
Parceria entre TCE/TO e TJ pretende diminuir o excesso de processos no judiciário 
 
Você sabia que quando um cidadão deixa de pagar imposto é responsabilidade do 
gestor cobrar essa dívida? E ao contrário do que muita gente imagina nem sempre 
é necessário entrar na justiça para realizar essa cobrança. É possível estipular um 
valor mínimo e com isso, evitar sobrecarga no sistema judiciário. Os valores abaixo 
desse mínimo podem ser cobrados extrajudicialmente, ou seja, sem ter que entrar 
com um processo. Isso é feito por meio de conciliação e mediação. 
E foi exatamente esse o assunto que motivou a reunião realizada nesta segunda-
feira, 25, entre representantes do Tribunal de Justiça do Estado (TJTO) e do 
Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO).  
https://www.tceto.tc.br/parceria-entre-tce-to-e-tj-pretende-diminuir-o-excesso-de-
processos-no-judiciario/ 
 
	


