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TCU 
TCU participa de evento sobre orçamento direcionado às mulheres 
 
No dia 27 de abril, o Tribunal de Contas da União participou do seminário 
internacional “Orçamento Mulher: Expandindo os Horizontes”, realizado pela 
Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. O evento – realizado em parceria 
com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado, Liderança da Bancada 
Feminina do Senado Federal, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de 
Planejamento e Orçamento (Assecor) e a ONU Mulheres – teve por objetivo discutir 
as três dimensões fundamentais implicadas no desafio de se produzir o orçamento 
sensível a gênero.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-participa-de-evento-sobre-
orcamento-direcionado-as-mulheres-
8A81881F7FF0EFD2018090433A480D58.htm 
 
TCE-BA 
Acordo entre TCE/BA e TCU busca aperfeiçoar controle e gestão pública 
 
O intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os órgãos de controle é de 
suma importância para que o controle externo garanta a sua eficácia, fazendo com 
que a gestão pública proporcione à sociedade bons serviços, obras de qualidade e 
políticas públicas efetivas. Com o propósito de fortalecer essa parceria, o 
presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro 
Marcus Presidio, e a secretária do Tribunal de Contas da União (TCU) no estado, 
Andréia Freire de Carvalho Galvão, assinaram, nesta quarta-feira (4.05), o Acordo 
de Cooperação Técnica que visa estabelecer a colaboração nas áreas de 
fiscalização e capacitação entre as duas instituições. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/acordo-entre-tce-ba-e-tcu-busca-aperfeicoar-
controle-e-gestao-publica 
 
TCE-CE 
IRB apresenta levantamento sobre a situação da primeira infância do Brasil e do 
Ceará 
 
O estado do Ceará ocupa o 6º lugar no Brasil em Cobertura Pré-natal e em 
Cobertura das equipes da Saúde da Família nos municípios. Por outro lado, o 
Ceará apresentou o percentual de 29,4% de população atendida pela rede de 
coleta de esgotos, ficando em 15º entre os estados brasileiros, e o percentual de 
crianças de até três anos em creches, foi de 31%, sendo a meta prevista no Plano 
Nacional de Educação é de 50%. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4913-irb-apresenta-levantamento-
sobre-a-situacao-da-primeira-infancia-do-brasil-e-do-ceara 
 
 



	

	 	

 
TCE-ES 
Informações sobre remessas de dados do Cidades Contratação são debatidas no 
25º Fesmad 
 
Gestor do projeto Cidades Contratação, o auditor de controle externo Guilherme 
Nunes participou, na tarde dessa quarta-feira (04), da 25ª edição do Fórum 
Estadual de Secretarias Municipais de Administração do Estado (Fesmad-ES), 
realizado em Vitória. Aproximadamente 50 administradores de norte a sul do 
Estado ouviram atentamente as informações repassadas pelo servidor do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). 
https://www.tcees.tc.br/informacoes-sobre-remessas-de-dados-do-cidades-
contratacao-sao-debatidas-no-25o-fesmad/ 
 
CidadES Contratação recebeu mais de 350 remessas de jurisdicionados no 
primeiro mês 
 
Mais um módulo do sistema CidadES, o Contratação, já está funcionando e trará 
uma série de benefícios para a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e pelo controle social. O último dia 19 de abril 
foi um marco para o projeto, data em que o sistema recebeu as primeiras 
homologações, todas relativas ao mês de março.  
https://www.tcees.tc.br/cidades-contratacao-recebeu-mais-de-350-remessas-no-
primeiro-mes/ 
 
TCE-MT 
Fiscalização do TCE-MT resulta em economia de R$ 4,6 milhões ao erário 
 
Em julgamento de tomada de contas ordinária envolvendo a Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) apontou que, além de a Pasta ter promovido as correções necessárias 
para eliminar sobrepreços, a fiscalização resultou em uma economia ao erário 
estadual no montante de R$ 4,6 milhões. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/fiscalizacao-do-tce-mt-resulta-em-economia-de-
r-46-milhoes-ao-erario/54131 
 
TCE-MT e AMM debatem criação de sistema de planejamento e contabilidade 
 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e Associação Mato-grossense dos 
Municípios (AMM) deram início, nesta quarta-feira (4), ao debate acerca da criação 
de um sistema integrado de planejamento, contabilidade e finanças para os 
municípios do estado. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-amm-debatem-criacao-de-sistema-de-
planejamento-e-contabilidade-e-avancam-na-implantacao-do-gpe/54130 
 



	

	 	

 
TCE-MG 
Conselheiros participam de reunião da Atricon sobre nova versão do MMD-TC 
 
Os conselheiros Wanderley Ávila e Cláudio Terrão, o conselheiro-substituto Telmo 
Passareli e o assessor Anderson Sampaio, do gabinete do conselheiro Wanderley 
Ávila, participaram, na terça-feira (03/05), da reunião de diretoria da Atricon. No 
encontro virtual, os diretores aprovaram as modificações do Manual do Marco de 
Mediação do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) e os novos modelos 
para o ciclo 2022. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625612 
 
TCM-PA 
TCMPA julga irregular as contas de 2019 do Fundo de Saúde de Breves por 
inadimplência junto ao RPPS 
 
O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) considerou 
irregulares as contas de 2019 do Fundo Municipal de Saúde de Breves, de 
responsabilidade de Amaury de Jesus Soares da Cunha, sendo a principal causa 
o não recolhimento, em sua totalidade, das retenções referentes às contribuições 
previdenciárias dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), no montante de R$152.364,58, em descumprimento à Constituição 
Federal. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-julga-irregular-as-contas-de-2019-do-
fundo-de-saude-de-breves-por-inadimplencia-junto-ao-rpps/ 
 
TCE-PR 
Agentes públicos não podem se beneficiar de atos praticados por suas entidades 
 
Agentes públicos não podem figurar nos dois lados de uma relação jurídica ou de 
uma transação comercial estabelecida entre os órgãos nos quais atuam e 
particulares, em respeito aos princípios constitucionais da moralidade e da 
impessoalidade. O entendimento foi manifestado pelo Pleno do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PR) ao julgar parcialmente procedente Representação envolvendo 
o Município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro do Paraná. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/agentes-publicos-nao-podem-se-beneficiar-de-
atos-praticados-por-suas-entidades/9792/N 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
"Ministério Público de Contas atua para um controle externo proativo, integrado e 
efetivo" 
 
"Nos próximos dois anos, o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná 
estará sempre aberto ao diálogo e ao trabalho conjunto para que, de maneira 
cooperativa, contribua para a defesa de uma administração pública eficiente, 
transparente e ética, capaz de promover a efetivação dos direitos fundamentais e 
resguardar os valores constitucionais da nossa República. Sinto-me preparada e 
disposta para isso. Contem comigo!" 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ministerio-publico-de-contas-atua-para-um-
controle-externo-proativo-integrado-e-efetivo/9804/N 
 
TCE-PE 
Cautelar que suspende licitação em Itamaracá é homologada 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas homologou uma Medida Cautelar, 
expedida monocraticamente pelo conselheiro Valdecir Pascoal, determinando à 
prefeitura da Ilha de Itamaracá a suspensão do Procedimento de Licitação nº 
001/2022, referente referente ao Chamamento Público nº 001/2022, visando à 
seleção de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para a execução dos 
serviços, ações, procedimentos e atividades do SUS, com orçamento estimado em 
R$ 10.715.000,00. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6509-cautelar-que-suspende-licitacao-em-itamaraca-e-homologada-
pela-1-camara 
 
TCM-RJ 
TCMRJ adota a Ecofont como padrão em documentos e sistemas 
 
Na sessão plenária de hoje, 04/05, o Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ) aprovou a Resolução nº 1.184, a fim de padronizar seus 
documentos e sistemas com a Ecofont (spranq eco sans). 
A decisão foi motivada pela redução no emprego de tinta, gerada pela inclusão de 
pequenos círculos vazios no traçado das letras. Outra característica favorável é a 
equivalência do corpo 10 da Ecofont ao 12 da Times New Roman e ao 11 da Arial, 
o que comprova a boa relação custo/benefício, sem prejuízo de qualidade. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16060&detalhad
a=3&downloads=0 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RS 
Presidente do TCE-RS na maior mostra de tecnologia do mundo 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre 
Postal, participou esta tarde (4) da abertura da South Summit, em Porto Alegre. 
Trata-se de um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, realizado 
pela primeira vez fora da Europa. Postal também participou da instalação do 
Governo do Estado na área do evento. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-na-maior-mostra-de-
tecnologia-do-mundo/ 
 
TCE-SP 
Documentário conta histórias de mães do Tribunal de Contas 
 
Cada mãe é única. São muitas as formas de maternar e amar. Mulheres que fazem 
parte do quadro funcional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aceitaram 
o desafio de partilhar suas histórias de maternidade. Os depoimentos fazem parte 
do documentário ‘Mães’, uma homenagem do TCESP ao Dia das Mães, 
comemorado no próximo domingo (8/5). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-documentario-conta-historias-maes-tribunal-
contashttps://www.tce.sp.gov.br/6524-documentario-conta-historias-maes-tribunal-
contas 
 
TCM-SP 
Portal da Atricon divulga artigo do Conselheiro Domingos Dissei sobre Tribunais de 
Contas e fiscalizações preventivas 
 
O portal da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 
divulgou na manhã desta quarta-feira (4/05) um artigo do conselheiro Domingos 
Dissei, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), sobre os 
Tribunais de Contas e as fiscalizações preventivas e concomitantes. "Foi-se o 
tempo em que a função primordial dos Tribunais de Contas se assentava no 
controle a posteriori das pessoas que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou 
administram dinheiro, bens e valores públicos", ressaltou ele. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-SE 
TCE/SE interpelará judicialmente senador Rogério Carvalho 
 
Durante reunião administrativa, na manhã dessa quarta-feira (4), o colegiado do 
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), juntamente com o Procurador-
Geral do Ministério Público de Contas, decidiu, por unanimidade, através da 
Coordenadoria Jurídica desta Casa, interpelar judicialmente o senador da 
República, Rogério Carvalho Santos, a respeito de recentes manifestações contra 
membro deste egrégio Tribunal junto a setores da imprensa sergipana. O TCE/SE 
tem atuação pública reconhecida pela fiscalização e controle das contas de todos 
os jurisdicionados, destacando o caráter pedagógico de suas ações institucionais. 
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1959 
 
 
 


