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TCE-AL 
Presidente do TCE participa de reunião com vice-presidente de Relações 
Internacionais da Atricon e presidentes de outros Tribunais 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, 
participou, nesta terça-feira, da reunião com o vice-presidente de Relações 
Internacionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), conselheiro Adircélio de Moraes (TCE-SC), na companhia de outros 
conselheiros-presidentes dos TCs. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDgwMg==&titulo=Presidente_do_TCE_participa_de_reuni%C3%
A3o_com_vicepresidente_de_Rela%C3%A7%C3%B5es_Internacionais_da_Atric
on_e_presidentes_de_outros_Tribunais&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Ferreira Gomes recebe Projeto Juntos pela Educação 
 
O grupo de trabalho da educação do Tribunal de Contas do Estado, executou no 
período de 18 a 20/04, no município de Ferreira Gomes, o Projeto “ Juntos pela 
educação”. Coordenado pelo Conselheiro Corregedor Regildo Salomão, a 
conselheira substituta Terezinha Botelho e o grupo de educação do TCE, o “ Juntos 
pela educação”, tem como finalidade, contribuir com a rede pública de ensino na 
elevação dos índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/ferreira-gomes-recebe-projeto-juntos-pela-
educacao 
 
TCE-AM 
Conselheiro do TCE-AM determina que gestor de Itacoatiara deixe o cargo 
 
O conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Josué 
Cláudio, deferiu representação com pedido de medida cautelar para que a atual 
presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Itacoatiara (CMAS) 
deixe o cargo. A decisão do conselheiro levou em conta denúncia de acúmulo 
irregular de cargos, já que a presidente do CMAS também é subsecretária de 
assistência social, o que é vedado pelo Regimento Interno do Conselho. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53423 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
Em ação preventiva, TCE-AM acompanhará desempenho de municípios no 
programa Previne Brasil 
 
Por meio do Departamento de Auditoria em Saúde, a Secretaria de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) iniciará um 
acompanhamento de desempenho dos municípios no programa Previne Brasil. A 
iniciativa surge após levantamento de dados preliminares que apontaram o não 
alcance das metas em todos os sete indicadores pelos municípios amazonenses. 
Caso os gestores mantenham esse desempenho no programa Previne Brasil, os 
municípios correm o risco de terem redução no valor do repasse do governo federal 
para o custeio das ações na atenção básica.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53420 
 
TCE-AM emite nota técnica a gestores do sistema prisional para adoção de 
políticas penitenciárias 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) via Departamento de Auditoria 
Operacional (Deaop) emitiu uma orientação técnica com ações a serem realizadas 
no sistema prisional do Estado. Um dos principais pontos abordados na nota diz 
respeito à superlotação das unidades prisionais, para que se atinjam níveis 
equilibrados a partir do estabelecimento de metas.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53391 
 
TCE-BA 
2ª Câmara do TCE/BA condena ex-prefeito de Nordestina a devolver R$ 280 mil ao 
erário estadual 
 
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), em 
sessão ordinária desta quarta-feira (27.04), desaprovou a prestação de contas do 
convênio 267/2014 (Processo TCE/011688/2019), firmado pela Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) com a Prefeitura de 
Nordestina. No voto do relator do processo, conselheiro Pedro Henrique Lino, 
aprovado à unanimidade, ainda constou a imputação de débito ao ex-prefeito 
Wilson Araújo Matos, responsável pelo ajuste, nos valores de R$ 140 mil(referência 
em 01/07/2014, data do repasse da 1ª parcela) e de R$ 140 mil (referência em 
06/07/2015, data do repasse da 2ª parcela), quantias que deverão ser devolvidas 
ao erário estadual após atualização monetária e aplicação de juros de mora, além 
de aplicação de multa de R$ 2 mil ao mesmo gestor. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/2-camara-do-tce-ba-condena-ex-prefeito-de-
nordestina-a-devolver-r-280-mil-ao-erario-estadual 
 
 
 
 



	

	 	

 
Presidente do TCE/BA participa de reunião do Conselho Nacional de Presidentes 
dos Tribunais de Contas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro 
Marcus Presidio, participou, nesta terça-feira (26), de reunião do Conselho Nacional 
de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), realizada em Belo Horizonte, na 
sede do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE/MG). O encontro foi conduzido 
pelo presidente do CNPTC, Joaquim de Castro (TCM/GO), e também contou com 
a presença da Atricon e do IRB, por seus representantes, e demais presidentes de 
25 Tribunais de Contas. Durante a reunião, os conselheiros Cezar Miola e Edilson 
de Sousa Silva apresentaram alguns temas de interesse do Sistema Tribunais de 
Contas que integram propostas de emendas à Constituição em tramitação no 
Congresso Nacional. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-do-tce-ba-participa-de-reuniao-do-
conselho-nacional-de-presidentes-dos-tribunais-de-contas 
 
TCM- BA 
CONSELHEIROS COMEMORAM O DIA DO AUDITOR 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia comemoram nesta 
quarta-feira (27/04) a passagem do Dia do Auditor, ressaltando a importância do 
trabalho desenvolvido pelos auditores estaduais de controle externo e dos auditores 
estaduais de infraestrutura do TCM na fiscalização e na qualificação das 
administrações públicas municipais. O conselheiro presidente do TCM, Plínio 
Carneiro Filho, em nome dos demais conselheiros e dirigentes, parabenizou todos 
os profissionais que compõem o quadro de auditores do órgão e destacou a 
contribuição que prestam para o aperfeiçoamento da prestação de contas, a lisura 
e a efetividade dos investimentos públicos nos municípios baianos. 
https://www.tcm.ba.gov.br/conselheiros-comemoram-o-dia-do-auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE CONTAS DISCUTEM PAUTA DE 
TRABALHOS 
 
O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) se reuniu 
nessa terça-feira (26/04), em Belo Horizonte, para discutir a pauta de trabalho e as 
prioridades a serem destacadas ao longo dos próximos meses. Esta foi a 2ª 
Reunião Ordinária de 2022. A reunião marcou a volta dos encontros presenciais da 
entidade, que, desde 2020, só se reunia ordinariamente por meio eletrônico.  
https://www.tcm.ba.gov.br/presidentes-de-tribunais-de-contas-discutem-pauta-de-
trabalhos/ 
 
 
TC-DF 
TCDF apura falta de oxigênio para pacientes da rede pública de saúde que fazem 
tratamento em casa 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou prazo de 15 dias para que a 
Secretaria de Saúde do DF (SES/DF) se manifeste sobre possíveis irregularidades 
relativas à falta de oxigênio para uso domiciliar destinado ao tratamento de 
pacientes da rede pública de Saúde do DF. A decisão ocorreu na sessão plenária 
virtual da última quarta-feira, dia 20 de abril (Processo 00600-00002900/2022-37-
e). O processo trata de uma representação do Ministério Público junto ao TCDF 
(MPjTCDF) que lista uma série de falhas no fornecimento de oxigênio a esses 
pacientes pela Secretaria de Saúde. De acordo com a representação, a própria 
SES/DF admite a insuficiência do suprimento, bem como a existência de pacientes 
em lista de espera de tratamento e outros problemas relativos à contratação de 
fornecedores. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-apura-falta-de-oxigenio-para-pacientes-da-rede-
publica-de-saude-que-fazem-tratamento-em-casa/ 
 
TCE-ES 
Chamoun participa da 2ª Reunião Ordinária do CNPTC no Tribunal de Contas de 
Minas Gerais 
 
O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) realizou 
nesta terça-feira (26), no Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo 
Horizonte, a 2ª Reunião Ordinária de 2022, para tratar de assuntos relevantes ao 
sistema de Controle Externo. A reunião marcou a volta dos encontros presenciais 
da entidade, que, desde 2020, só se reunia ordinariamente em modo 
exclusivamente virtual.  
https://www.tcees.tc.br/chamoun-participa-da-2a-reuniao-ordinaria-do-cnptc-no-
tce-de-minas-gerais/ 
 
 



	

	 	

Auditor do TCE-ES integra grupo de trabalho que vai apresentar diagnóstico sobre 
transporte coletivo 
 
Auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), o servidor Henrique Rodrigues Fassbender de Rezende está fazendo 
parte do grupo de trabalho (GT) que realizará um diagnóstico a respeito das 
principais dificuldades enfrentadas na prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano por ônibus. O GT foi criado pela Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon), e tem ainda o objetivo de propor medidas visando à 
análise e possíveis encaminhamentos dos diferentes temas apurados.  
https://www.tcees.tc.br/auditor-do-tce-es-integra-grupo-de-trabalho-da-atricon-
que-vai-apresentar-diagnostico-sobre-transporte-coletivo/ 
 
TCE-MT 
Presidente do TCE-MT presta homenagem pelo Dia Nacional do Auditor de 
Controle Externo 
 
Na abertura da sessão ordinária desta terça-feira (26), o presidente do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos Novelli, prestou 
homenagem ao Dia Nacional do Auditor de Controle Externo, celebrado em 27 de 
abril.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-presta-homenagem-pelo-
dia-nacional-do-auditor-de-controle-externo/54071 
 
TCE-MG 
Tribunal mineiro sedia primeiro encontro presencial do CNPTC do ano 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) recebeu, no dia 26 de 
abril, a 2ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de 
Contas (CNPTC). Os encontros do Conselho acontecem bimestralmente e têm o 
objetivo de debater assuntos de interesse de Controle Externo. O encontro foi o 
primeiro presencial desde o início da pandemia, em 2020. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625593 
 
Emoção e reconhecimento marcam lançamento de livro em homenagem a 
Sebastião Helvecio 
 
O auditório do Tribunal de Contas mineiro foi palco do lançamento do livro “Controle 
Externo no século XXI – Homenagem a Sebastião Helvecio – Conselheiro, 
Educador e Cidadão do mundo”, na noite desta terça-feira (26/04). Dezenas de 
autoridades jurídicas, políticas e do controle externo, além de amigos e familiares 
do conselheiro, que se aposentou no final de 2021, participaram da solenidade.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625595 
 
 



	

	 	

 
TCE-PB 
PLENO DO TCE ACATA PEDIDO E ADIA ANÁLISE DAS CONTAS DE 2019 DO 
GOVERNADOR DO ESTADO PARA 2 DE MAIO 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado adiou para a próxima segunda-feira (02), 
às 9h, a apreciação das contas do Governador do Estado, relativas ao exercício de 
2019. O pedido foi feito pelo Procurador Geral do Estado, Fábio Andrade, que 
alegou compromisso inadiável já assumido anteriormente. O relator do processo, 
conselheiro André Carlo Torres Pontes, levou o requerimento à apreciação do 
Pleno.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/pleno-do-tce-acata-pedido-e-adia-analise-das-contas-
de-2019-do-governador-do-estado-para-dia-2-de-maio 
 
TCE-PE 
Operação do TCE fiscaliza segurança do transporte escolar no Estado 
 
O Tribunal de Contas de Pernambuco realiza nesta quarta-feira (27) uma grande 
operação para avaliar as condições de segurança dos veículos que fazem o 
Transporte Escolar dos alunos das escolas públicas municipais. Cerca de 250 
pessoas da equipe de auditoria do TCE, comandadas pela Diretoria de Controle 
Externo, estão envolvidas na fiscalização que é simultânea, abrangendo todos os 
183 municípios do Estado. A exceção é Recife, que não dispõe do serviço de 
transporte escolar.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/383-
2022/abril/6490-operacao-do-tce-fiscaliza-seguranca-do-transporte-escolar-no-
estado 
 
TCE-PI 
Conselheira Lilian Martins participa de 2ª Reunião Ordinária do CNPTC 
 
A conselheira Lilian Martins, presidente do TCE Piauí, está em Belo Horizonte-MG, 
onde participa de programação do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais 
de Contas (CNPTC). Os trabalhos iniciaram nessa terça-feira (26), na sede do 
Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), com a 2ª Reunião Ordinária de 
2022 do CNPTC, para tratar de assuntos relevantes ao sistema de Controle 
Externo. A reunião marcou a volta dos encontros presenciais da entidade, que, 
desde 2020, só se reunia ordinariamente em modo exclusivamente virtual. 
https://www.tce.pi.gov.br/conselheira-lilian-martins-participa-de-2a-reuniao-
ordinaria-do-cnptc/ 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RN 
Conselheiros recebem visita técnica da equipe da Ouvidoria do Tribunal de Contas 
de Alagoas 
 
A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, representada por sua 
Conselheira Ouvidora, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, e por sua 
Coordenadora, Alexandra Berto Ribeiro, juntamente com sua equipe técnica, 
realizou visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 
com vistas a trocar experiências e conhecimentos no âmbito de atuação de 
Ouvidorias.  
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4191#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS participa de reunião do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais 
de Contas 
 
Nesta terça-feira (26), o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-
RS), conselheiro Marco Peixoto, participou da 2ª reunião ordinária de 2022 do 
Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC). O encontro 
foi realizado no TCE de Minas Gerais. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-participa-de-reuniao-do-conselho-
nacional-de-presidentes-dos-tribunais-de-contas/ 
 
Contratos de concessão de parques gaúchos acompanhados pelo TCE-RS 
chegam a quase um bilhão de reais 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por meio do Serviço de Auditoria 
Estadual I (SAE-I), acompanha desde 2021 nos termos da Resolução TCE n° 
1.111/19, todos os projetos que envolvem as concessões de parques estaduais. 
Mais especificamente, as concessões dos parques Jardim Botânico, Turvo, 
Tainhas e Caracol. 
De acordo com o coordenador da SAE-I, Roberto Tadeu de Souza Júnior, o total 
previsto desses contratos é de aproximadamente um bilhão de reais, somando os 
investimentos e os custos de operação projetados ao longo de 30 anos. “Além 
desses três parques, o Estado também está finalizando a concessão do Parque do 
Delta do Jacuí, cujo ingresso no Tribunal de Contas para análise deve ocorrer ainda 
no primeiro semestre de 2022”, conta. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/contratos-de-concessao-de-parques-
gauchos-acompanhados-pelo-tce-rs-chegam-a-quase-um-bilhao-de-reais/ 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
Aberto prazo para envio de artigos à revista Crítica & Controle do TCE-RS 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por meio da Escola de Gestão e 
Controle Francisco Juruena (ESGC), informa que está aberto o prazo para envio 
de artigos à revista científica Crítica & Controle, publicação do TCE-RS em parceria 
com o curso de mestrado em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). A proposta do periódico é abordar temas relevantes para o controle 
externo, com foco em políticas públicas. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/aberto-prazo-para-envio-de-artigos-a-
revista-critica-controle-do-tce-rs/ 
 
TCE-SC 
Presidente do TCE/SC participa da primeira reunião presencial do CNPTC após a 
pandemia 
 
O Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) realizou, 
na tarde desta terça-feira (26/4), a primeira reunião presencial dos membros da 
diretoria após a pandemia do novo coronavírus. O vice-presidente da entidade, 
conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, que também preside o Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), participou do encontro realizado no 
TCE de Minas Gerais (TCE/MG). 
https://www.tcesc.tc.br/presidente-do-tcesc-participa-da-primeira-reuniao-
presencial-do-cnptc-apos-pandemia 
 
Vice-Presidência de Relações Internacionais da Atricon realiza reunião com 
conselheiros da diretoria, em Belo Horizonte 
 
O vice-presidente de Relações Internacionais da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira 
Júnior, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), reuniu, nesta 
terça-feira (26/4) pela manhã, conselheiros dos TCs integrantes dessa diretoria, 
para tratar dos encaminhamentos referentes aos cinco produtos definidos para os 
100 primeiros dias da Gestão 2022-2023. 
https://www.tcesc.tc.br/vice-presidencia-de-relacoes-internacionais-da-atricon-
realiza-reuniao-com-conselheiros-da 
	


