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TCE-AP 
Índice de Gestão: maior parte dos municípios do Amapá tem baixo nível de 
adequação 
 
A apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), referente ao 
exercício de 2018, foi aprovado na sexta-feira (29/04) em sessão ordinária do 
Tribunal de Contas do Amapá. Somente dois dos 16 municípios não preencheram, 
na íntegra, os questionários: Porto Grande e Mazagão. 
O IEGM é um indicador que mede o grau de adequação da gestão municipal em 
sete áreas: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, 
Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação. Os resultados 
são apresentados em relatório. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/indice-de-gestao-maior-parte-dos-municipios-
do-amapa-tem-baixo-nivel-de-adequacao 
 
Municípios avançam no cumprimento da Lei da Transparência e de Acesso à 
Informação 
 
Em março de 2021, o Tribunal de Contas do Amapá iniciou um levantamento nos 
municípios do Estado quanto ao cumprimento da Lei de Transparência e a Lei de 
Acesso à Informação. Dos 16 municípios, na época, apenas um estava de acordo 
com todos os itens exigidos nas legislações (Macapá). Hoje, após um ano, esses 
índices avançaram de acordo com o último levantamento feito pelo Observatório 
das Despesas Públicas (ODP) do TCE Amapá. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/municipios-avancam-no-cumprimento-da-lei-da-
transparencia-e-de-acesso-a-informacao 
 
TCE-AM 
Conselheiros do TCE-AM serão homenageados pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) Yara Lins dos 
Santos e Ari Moutinho Júnior serão agraciados pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado (TRE-AM) com a ‘Medalha do Mérito Eleitoral’. A solenidade de entrega 
acontecerá no dia 3 de maio (terça-feira), às 17h, no auditório do Centro 
Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes. 
Os agraciados receberão as medalhas do presidente do TRE-AM, desembargador 
Wellington José de Araújo. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=53544 
 
 
 



	

	 	

 
 
TCE-CE 
Aberto o período de submissões de artigos para nova edição da Revista Controle 
 
Para compor a nova edição da Revista Controle – Doutrinas e Artigos (edição 
2022.2), o Tribunal de Contas do Estado do Ceará está recebendo trabalhos 
científicos até 30 de maio. Os interessados devem enviar os artigos inéditos por 
meio da plataforma digital. Podem submeter trabalhos os profissionais, acadêmicos 
e servidores de órgãos públicos, atuantes nas áreas de Direito, Administração, 
Ciências Contábeis e Economia de todo o território nacional e internacional estão 
aptos a enviarem. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4909-aberto-o-periodo-de-
submissoes-de-artigos-para-nova-edicao-da-revista-controle 
 
Plano de Comunicação do TCE Ceará destaca ampliação de parcerias 
institucionais com órgãos públicos 
 
Firmar novos convênios para veiculação do Acontece TV e do Conexão Cidadão 
está entre as metas do TCE Ceará para este ano de 2022. Essas e outras ações 
previstas estão reunidas no Plano de Comunicação Social do TCE Ceará, aprovado 
por meio Portaria nº 293/2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE/TCE-
CE). O documento contribui para nortear os trabalhos de 2022, e visa fortalecer a 
imagem e a marca do Tribunal e seu relacionamento com os públicos interno e 
externo. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4908-plano-de-comunicacao-do-
tce-ceara-destaca-ampliacao-de-parcerias-institucionais-com-orgaos-publicos 
 
TCE-ES 
Auditores falam da atuação do TCE-ES nas licitações de engenharia e sobre 
cenários atual e futuro 
 
A atuação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) em prol do 
ambiente ético e competitivo para as licitações de serviços de engenharia e os 
cenários atual e futuro das licitações de serviços de engenharia. Esses dois temas 
foram apresentados pela secretaria de Controle Externo de Fiscalizações (Secex 
Fiscalizações), Flavia Holz, e pelo auditor e presidente do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Anderson Rolim, no III Seminário Nacional de 
Fiscalização, Avaliações e Licitações em Serviços e Obras de Engenharia e 
Agronomia. O evento realizado em Vitória reuniu especialistas de todo o país das 
mais diversas áreas ligadas ao tema. 
https://www.tcees.tc.br/auditores-falam-da-atuacao-do-tce-es-nas-licitacoes-de-
servicos-de-engenharia-e-sobre-cenarios-atual-e-futuro/ 
 
 



	

	 	

 
TCE-GO 
TCE-GO lança Portal do Pacto Nacional pela Primeira Infância 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) lançou hoje (29/abr), em 
Brasília, durante o Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, na sede do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Portal do Pacto Nacional pela Primeira 
Infância. Trata-se de uma ferramenta tecnológica única no Brasil a reunir dados de 
todos os estados e municípios contendo 10 dos principais indicadores sociais sobre 
a primeira infância, compreendida de zero a seis anos de idade, compilados de 
fontes oficiais e mostrados de forma intuitiva e de fácil compreensão através de 
painéis que disponibilizam mapas, e permitem a aplicação de filtros por estado e 
município. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-lanca-portal-do-pacto-nacional-pela-primeira-
infancia 
 
TCE-MT 
TCE-MT lança Cartilha de Combate ao Assédio Moral e Sexual e inaugura Semana 
da Ética 
 
Em evento realizado na manhã desta segunda-feira (2), o Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE) inaugurou a programação da Semana da Ética e lançou a 
Cartilha de Conscientização e Combate ao Assédio Moral e Sexual nos Tribunais 
de Contas. O material foi entregue a servidores e colabores durante café da manhã 
e apresentação cultural no saguão do edifício Marechal Rondon. 
A cartilha foi elaborada pelo Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e 
Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB) e oferece informações confiáveis 
sobre o tema, estimulando relações de trabalho éticas e saudáveis, que promovam 
a integridade da pessoa humana. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-lanca-cartilha-de-combate-ao-assedio-
moral-e-sexual-e-inaugura-semana-da-etica/54108 
 
TCE-MG 
Tribunal participa do XX Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio 
Ambiente 
 
As servidoras Cristiane Vanessa Lehnen e Taciana Lopes de Souza, da 
Coordenadoria de Auditoria Operacional (CAOP), participaram do XX Congresso 
Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente, realizado na cidade de Vitória-
ES, de 26 a 28 de abril.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625604 
 
 
 
 



	

	 	

 
Conselheiro Durval Ângelo lança seu livro em Arapuá 
 
A convite da Prefeitura Municipal de Arapuá, o corregedor do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais (TCEMG), conselheiro Durval Ângelo, lançou na noite 
de quinta-feira, 28/04/2022, o livro Palavras, Atos e Julgados – De um Conselheiro 
de Contas. No livro, publicado em março deste ano, o conselheiro cita as 
recomendações feitas pelo TCEMG na área da educação ao município e destaca 
como elas foram cumpridas com excelência. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625601 
 
TCE-PB 
TCE-PB EMITE PARECER CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS DO 
GOVERNADOR RELATIVAS A 2019 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), reunido em sessão 
extraordinária presencial, nesta segunda-feira (02), emitiu, à unanimidade, parecer 
contrário à aprovação das contas de 2019 do governador João Azevedo Lins Filho 
(proc. nº 05959/20), apontando como irregularidades a contratação de elevado 
número de servidores “codificados” e índice inferior ao mínimo constitucional de 
12% para gastos com saúde. O relator do processo foi o conselheiro André Carlo 
Torres Pontes. Cabe recurso. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-emite-parecer-contrario-a-desaprovacao-das-
contas-do-governador-relativas-a-2019 
 
TCE-PR 
TCE-PR determina que Prefeitura de Porecatu não renove contratos irregulares 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou que a Prefeitura 
de Porecatu não renove três contratos firmados com terceiros para a prestação de 
serviços de manutenção e preservação predial de edificações públicas 
pertencentes a esse município da Região Norte do Paraná. 
A decisão foi tomada pelos conselheiros ao darem provimento parcial a 
Representação da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) formulada por 
vereador local que, por meio da petição, denunciou a existência de possíveis 
irregularidades em procedimentos licitatórios promovidos pela administração 
municipal. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-determina-que-prefeitura-de-porecatu-
nao-renove-contratos-irregulares/9790/N 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-PE 
Cautelar determina a Camutanga fim do uso de lixão 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas homologou, na última terça-feira (26), 
uma Medida Cautelar, expedida monocraticamente pelo conselheiro Marcos 
Loreto, determinando à Prefeitura de Camutanga, o encerramento, imediato, de 
qualquer envio de resíduos sólidos urbanos para o lixão localizado no distrito de 
Ibiranga, em Itambé/PE. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6499-cautelar-determina-a-camutanga-fim-do-uso-de-lixao 
 
TCM-RJ 
Presidente do TCMRJ participa do Seminário Desafios e Inovações da Justiça 
Eleitoral 
 
Hoje, 29/04, o Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
(TCMRJ), Luiz Antonio Guaraná, integrou a mesa de abertura do evento que 
marcou o primeiro grande debate nacional sobre as eleições deste ano, promovido 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com a presença de 
representantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do 
Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, juristas e 
acadêmicos. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16057&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCE-RO 
Ouvidoria do TCE e CGU discutem formas para tornar ainda mais efetivas as 
Ouvidorias Municipais em Rondônia 
 
Ações, incluindo uma parceria e novos projetos, a fim de alcançar a meta mútua de 
obter maior efetividade no trabalho das Ouvidorias Municipais no Estado de 
Rondônia foram uma das pautas da reunião de trabalho realizada nessa quinta-
feira (28/4), envolvendo a equipe da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RO) e servidores da Superintendência Regional da Controladoria-Geral da 
União (CGU-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/04/29/ouvidoria-do-tce-e-cgu-discutem-formas-para-tornar-
ainda-mais-efetivas-as-ouvidorias-municipais-em-rondonia/ 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-SP 
Ouvidoria das Mulheres oferece canal exclusivo de atendimento no TCESP 
 
Com o objetivo de promover ações relacionadas à igualdade de gênero, contribuir 
para eliminação da violência, prevenir e combater o assédio, o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP) instituiu a Ouvidoria das Mulheres, canal para 
acompanhar essas e outras questões que envolvem violações dos direitos 
femininos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-ouvidoria-mulheres-oferece-canal-exclusivo-
atendimento-tcesp 
 
TCM-SP 
Atricon e TCMSP farão capacitação aos servidores integrantes do MMD-TC 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 
encaminhou ofício aos órgãos de controle solicitando a indicação de servidores que 
irão integrar o projeto Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC). O projeto é 
direcionado ao aperfeiçoamento das Cortes de Contas e à melhoria dos serviços 
públicos prestados à sociedade. Uma parceria entre a Atricon e o Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (TCMSP) vai oferecer capacitação dirigida aos 
integrantes do MMD-TC. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43887 
 
TCE-TO 
Sexta Relatoria determina suspensão de processo de inexigibilidade de licitação 
 
Medida Cautelar expedida pelo conselheiro Alberto Sevilha, titular da Sexta 
Relatoria do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), determina a suspensão do 
processo de inexigibilidade de licitação para a contratação, pela prefeitura de 
Goianorte, de empresa especializada em elaboração, manejo e acompanhamento 
judicial de demanda, perante a Justiça Federal, no valor de R$ 15.900.000,00. 
https://www.tceto.tc.br/sexta-relatoria-determina-suspensao-de-processo-de-
inexigibilidade-de-licitacao/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
Terceira Relatoria suspende nova licitação da prefeitura de Xambioá de mais de R$ 
8 milhões 
 
Cautelar emitida pela Terceira Relatoria do Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins (TCE/TO) suspendeu o pregão presencial número 008/2022, realizado 
pela prefeitura de Xambioá e que teria como objetivo a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de mão de obra temporária pelo valor de 
R$ 8.383.188,36. A medida se deu em razão de que o Edital do certame repetiu 
uma outra licitação (006/2022), que já havia sido suspensa cautelarmente pela 
Corte de Contas, por infringir a legislação, conforme Relatório de Análise Preliminar 
de Acompanhamento da Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (Caeng), do TCE/TO. 
https://www.tceto.tc.br/terceira-relatoria-suspende-nova-licitacao-da-prefeitura-de-
xambioa-de-mais-de-r-8-milhoes/ 
 
Sexta Relatoria recomenda aos municípios não contratarem bandas para eventos 
 
O conselheiro Alberto Sevilha, titular da Sexta Relatoria do TCE/TO, por meio do 
Despacho 539/2022, alerta aos gestores para não realizarem procedimentos de 
contratação de bandas para eventos comemorativos ou festejos em geral. 
De acordo com o documento, os administradores públicos que entenderem que os 
eventos são de interesse coletivo, terão que enviar ao Tribunal informações que 
comprovem o custo/benefício dos gastos e a viabilidade econômica/financeira com 
a realização do evento, bem como, comprovem os investimentos realizados em 
serviços essenciais no seu município. 
https://www.tceto.tc.br/recomendacao-sexta-relatoria/ 
 
	


