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TCU 
TCU aponta os principais problemas na gestão tributária federal entre 2015 e 2021 
 
Com mais de 377 mil normas tributárias editadas após a promulgação da 
Constituição Federal, em 1988, o Brasil possui um dos sistemas tributários mais 
complexos e burocráticos do mundo. Para contribuir com o debate em torno da 
Reforma Tributária, o Tribunal de Contas da União (TCU) se debruçou sobre os 
principais problemas encontrados nas auditorias sobre a gestão tributária federal 
realizadas pelo Tribunal entre 2015 e 2021.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aponta-os-principais-problemas-na-
gestao-tributaria-federal-entre-2015-e-2021.htm 
 
TCE-AP 
Reunião avalia implementações do MMD no TCE Amapá 
 
Membros e servidores do TCE Amapá reuniram na terça-feira (03/05) para avaliar 
as ações de implementação do Marco de Medição de Desempenho (MMD) 2022 
dos Tribunais de Contas. O Marco de Medição de Desempenho é um instrumento 
de avaliação cujo objetivo está em verificar o desempenho dos Tribunais de Contas 
em relação às boas práticas internacionais e às diretrizes de qualidade 
estabelecidas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), de modo a identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/reuniao-avalia-implementacoes-do-mmd-no-tce-
amapa 
 
TCE-AM 
TCE-AM inicia fiscalização remota de recursos destinados à educação e anuncia 
ciclo de Programa Nacional de Formação 
 
Por meio de uma ferramenta eletrônica denominada Sistema Informatizado de 
Auditorias de Programas Educacionais (Sinapse), o Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM) iniciou os trabalhos de fiscalização remota dos recursos 
aplicados na educação pública. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TC-DF 
Com edição especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Biblioteca do TCDF 
lança série de bibliografias temáticas 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi o tema escolhido para a estreia desse 
serviço. A série pode ser acessada por meio da página da Biblioteca. Todos os 
itens dessa bibliografia fazem parte do acervo do TCDF e estão disponíveis para 
empréstimo. 
https://www2.tc.df.gov.br/com-edicao-especial-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-
dados-biblioteca-do-tcdf-lanca-serie-de-bibliografias-tematicas/ 
 
TCE-ES 
TCE-ES implementa transcrição automatizada das sessões com Inteligência 
Artificial 
 
A transcrição automatizada de todas as sessões do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo (TCE-ES), utilizando Inteligência Artificial (IA), agora faz parte do 
fluxo de trabalho do Corte, em específico na Secretaria Geral das Sessões (SGS). 
Com isso, atividades até então manuais passam a ser realizadas por computadores 
que têm a tarefa de interpretar os áudios das sessões e convertê-los 
automaticamente em textos. As reproduções já estão disponíveis para o público 
externo e servidores da Corte. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-implementa-transcricao-automatizada-das-sessoes-
com-inteligencia-artificial/ 
 
TCE-GO 
Levantamento detalha redução de matrículas na educação básica 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) realizou um 
levantamento que aponta redução do número de matrículas mais acentuada em 
creches entre 2019 e 2021 em todo o país. De acordo com os dados, a região Sul 
apresentou maior queda nessa etapa de ensino (11,40%), seguida pela Sudeste e 
Centro-Oeste (10,60%), Nordeste (5,60%) e Norte (1,3%). Os dados foram 
extraídos do Censo Escolar 2021.  
Município e escola das redes municipais, estaduais, federal e privada 
https://portal.tce.go.gov.br/-/levantamento-detalha-reducao-de-matriculas-na-
educacao-basica 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

TCE-PR 
TCE-PR audita programa de Curitiba cofinanciado por agência francesa de crédito 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio de sua 
Coordenadoria de Auditorias (CAUD), promoveu, a pedido do Município de Curitiba, 
fiscalização independente a respeito da execução do Programa de Recuperação 
Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transporte de 
Curitiba. A atividade está prevista no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 
da Corte.  
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-audita-programa-de-curitiba-
cofinanciado-por-agencia-francesa-de-credito/9813/N 
 
TCE-PE 
Eleições e condutas vedadas: conselheiro discute tema em simpósio 
 
A “Democracia Digital e Integridade Eleitoral” foi tema do IV Simpósio de Direito 
Eleitoral do Nordeste (Siden), realizado na semana passada em Campina Grande 
(PB) e que contou com a participação do conselheiro ouvidor do TCE-PE, Carlos 
Neves. Ele foi um dos integrantes de um painel de debates que discutiu ‘As 
condutas vedadas e as Eleições 2022’.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6520-eleicoes-e-condutas-vedadas-conselheiro-discute-tema-em-
simposio 
 
TCE-RS 
TCE-RS concede medalha ao ex-conselheiro do TCE-MG Sebastião Helvécio 
 
Nesta terça-feira (10), o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-
RS) concedeu a medalha Hercílio Domingues ao conselheiro aposentado do TCE-
MG Sebastião Helvécio, em reconhecimento aos serviços prestados ao sistema de 
controle externo nacional. Atualmente, Helvécio é vice-presidente de Ensino, 
Pesquisa e Extensão do Instituto Rui Barbosa (IRB), e já presidiu o Tribunal de 
Contas de Minas Gerais. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-concede-medalha-ao-ex-conselheiro-
do-tce-mg-sebastiao-helvecio/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCM-SP 
TCMSP e Comissão de Direito Urbanístico da OAB-SP vão discutir temas ligados 
à cidade 
 
Integrantes da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seção São Paulo (OAB-SP) vão formar, em parceria com o Tribunal de Contas 
do Município de São Paulo (TCMSP), um grupo de trabalho para debater assuntos 
da área e trocar experiências. Serão discutidas sugestões para temas como a 
revisão do Plano Diretor, a questão das Operações Urbanas, mudanças 
urbanísticas e outros assuntos de interesse da cidade, como a questão do lixo – 
cujo contrato de concessão no valor de R$ 1,2 bilhões vence em breve - e do 
transporte público. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/44068 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas reúne gestores e técnicos para debate em prol da educação 
pública 
 
A busca por melhorias no ensino público ofertado aos sergipanos motivou o 
encontro do grupo Pacto pela Educação, ocorrido nesta segunda-feira, 9, no 
plenário do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE). Idealizada pela conselheira 
Susana Azevedo, juntamente com o procurador-geral do Ministério Público de 
Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello, a iniciativa reuniu gestores, 
secretários de educação e representantes de diversas instituições e entidades com 
atuação na área.  
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1964 
 


