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TCU 
TCU apresenta modelo de prevenção e combate ao assédio sexual e moral 
 
O assédio está diretamente relacionado à desigualdade de gênero e deve ser 
amplamente combatido nas instituições como forma de eliminar as barreiras que 
dificultam a ascensão feminina no mercado de trabalho. Este foi um dos pontos 
destacados pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, durante a abertura 
do evento on-line “Prevenção e combate ao assédio: práticas e modelo para 
implantação”, realizado no dia 5 de maio com transmissão pelo canal do TCU no 
YouTube.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-apresenta-modelo-de-prevencao-e-
combate-ao-assedio-sexual-e-moral.htm 
 
TCE-ES 
Gestores recebem material com orientações para melhorias de ouvidoria nas 
organizações públicas 
 
Com o objetivo de orientar e assegurar a efetividade e aplicabilidade dos aspectos 
fundamentais das Ouvidorias, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES) encaminhou ofício aos gestores com um compilado de normativos que 
irão contribuir na implementação de medidas de melhoria e estruturação das 
ouvidorias nas organizações públicas. 
https://www.tcees.tc.br/gestores-recebem-material-com-orientacoes-para-
melhoria-e-estruturacao-de-ouvidoria-nas-organizacoes-publicas/ 
 
TCE-MT 
Novelli regulamenta autorização para qualificação profissional dos agentes 
atuantes no controle externo de MT 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro José Carlos 
Novelli, regulamentou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial de Contas 
(DOC) desta quarta-feira (11), a autorização para qualificação profissional em nível 
de pós-graduação stricto sensu e lato sensu e excepcional afastamento de agentes 
atuantes no controle externo do estado.  
A portaria leva em consideração, dentre outros, a necessidade de qualificação 
permanente dos servidores no desempenho de suas competências institucionais, 
visando o contínuo desenvolvimento pessoal e profissional nas dimensões 
técnicas, gerenciais, atitudinais, comportamentais e de qualidade de vida. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novelli-regulamenta-autorizacao-para-
qualificacao-profissional-dos-agentes-atuantes-no-controle-externo-de-mt/54163 
 
 



	

	 	

 
TCM-PA 
TCMPA e Unicef assinam termo de cooperação inédito em benefício da infância e 
adolescência 
 
Termo de cooperação técnica e científica, com vistas ao desenvolvimento conjunto 
de programas, projetos, atividades e ações voltados para o fortalecimento de 
políticas públicas municipais no Pará, foi assinado, nesta terça-feira (10), pela 
presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), conselheira 
Mara Lúcia, e a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), Florence Bauer, na sede do Tribunal, em Belém. O TCMPA é a primeira 
Corte de Contas a assinar esse termo de parceria com o UNICEF, que visa a 
garantir os direitos de crianças e adolescentes nas áreas da educação, saúde e 
assistência social. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-e-unicef-assinam-termo-de-cooperacao-
inedito-em-beneficio-da-infancia-e-adolescencia/ 
 
TCEMG participa de debate sobre o Portal Nacional de Compras Públicas 
 
O representante dos tribunais de contas no Comitê Gestor do Portal Nacional de 
Compras Públicas e analista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCEMG), Gustavo Terra Elias, participou na manhã de hoje, 11/05/2022, do 
debate virtual Elo Legislativo. O debate, idealizado pelo Comitê Gestor do Portal 
Nacional de Compras Públicas (PNCP), reuniu representantes de órgãos do Poder 
Legislativo e de tribunais de contas de todo o Brasil para discutir as funcionalidades 
do atual PNCP. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625624 
 
TCM-PA 
TCMPA não aprova contas de 2017 do Fundo de Saúde de Juruti e determina 
devolução de R$ 387 mil 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) julgou irregular a prestação 
de contas de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Juruti, de responsabilidade de 
Joquebede da Mota Batista, que terá de devolver ao Município, com juros e 
correção monetária, o valor de R$ 387.873,17, no prazo de 60 dias, sob pena de 
ter bens e contas bancárias bloqueados.  
O valor a ser devolvido é decorrente de divergência de saldos bancários. Outra 
irregularidade que pesou na reprovação das contas foi a ausência de licitação para 
despesa registrada no valor de R$176.400,00. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-nao-aprova-contas-de-2017-do-fundo-
de-saude-de-juruti-e-determina-devolucao-de-r-387-mil/ 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-PB 
PRESIDENTE DO TCE-PB PARTICIPA DA IV SEMANA DA TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA E DESTACA AS FERRAMENTAS DE CONTROLE DA CORTE 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando 
Catão, participou, na manhã desta quinta-feira (11), da IV Semana da 
Transparência Pública e Combate à Corrupção reunindo controladores de mais de 
oito estados do País. O evento, que acontece no auditório do Centro Cultural Ariano 
Suassuna do TCE-PB,  tem como tema ‘Transparência Pública, Integridade e 
Governança: Controle Social como Poder de Fiscalização, Transformação e 
Combate à Corrupção’. Com mais de 550 pessoas inscritas, o seminário, promovido 
pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), foi aberto pelo prefeito Cícero 
Lucena e segue até sexta-feira (13). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pb-participa-da-semana-da-
transparencia-publica-e-combate-a-corrupcao-e-destaca-as-ferramentas-de-
controle-da-corte 
 
TCE-PR 
A exemplo do Paraná, TCE gaúcho vai usar satélite na fiscalização de obras 
 
A exemplo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), os gaúchos vão 
utilizar satélites para fiscalizar obras públicas em tempo real. Nesta semana, o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) assinou protocolo 
de intenções com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com o 
objetivo de utilizar imagens de satélites nessa atividade de controle externo. O 
acordo é semelhante ao firmado pelo TCE-PR com o INPE em 9 de dezembro de 
2021, em Brasília, com o então ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, o 
astronauta Marcos Pontes; e o diretor do instituto, Clezio de Nardin. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/a-exemplo-do-parana-tce-gaucho-vai-usar-
satelite-na-fiscalizacao-de-obras/9825/N 
 
Ao seguir orientações do TCE-PR, município poupa R$ 706,9 mil em licitação 
 
Depois de receber orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
PR) para corrigir inadequações encontradas em edital de pregão voltado à compra 
de medicamentos, a Prefeitura de São Pedro do Ivaí prontamente retificou o 
documento, afastando todas as falhas apontadas pelo órgão de controle externo. 
Graças à medida, esse município da Região Norte do Paraná conseguiu obter uma 
economia potencial de R$ 706.896,00, ao reduzir de R$ 2.587.809,70 para R$ 
1.880.913,70 o valor de referência da disputa - o que representa uma diminuição 
de 27,3%. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ao-seguir-orientacoes-do-tce-pr-municipio-
poupa-r$-7069-mil-em-licitacao/9820/N 
 



	

	 	

TCE-RN 
Prorrogado prazo para preenchimento de pesquisa visando diagnóstico de 
controles internos no país 
 
O Tribunal de Contas do Estado informa que o prazo para resposta ao questionário  
visando à elaboração do Diagnóstico do Panorama dos Órgãos Centrais de 
Controle Interno (Diagnóstico CONACI) pelas Controladorias locais e Unidades 
Centrais de Controle Interno dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte foi 
prorrogado para até 15 de maio de 2022. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4195#gsc.tab=0 
 
Nova edição do Informativo de Jurisprudência do TCE está disponível 
 
A nova edição do Informativo de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/RN) já está disponível. O informativo traz as principais decisões da Corte de 
Contas relativas ao período de 01 de março a 30 de abril de 2022. Os interessados 
podem acessar o material através do link 
 http://www.tce.rn.gov.br/Jurisprudencia/Informativo#gsc.tab=0. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4194#gsc.tab=0 
 
TCE-SP 
Rede Alesp exibirá entrevista com o Vice-Presidente do Tribunal de Contas 
 
Vice-Presidente e Coordenador do Comitê de Gestão Estratégica do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP), o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo 
é o entrevistado do Programa Controle Externo. Produzido pela Coordenadoria de 
Comunicação Social do TCE, o conteúdo, que vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, 
na TV Alesp e no canal da Corte no YouTube, tem como objetivo difundir para a 
sociedade informações relacionadas às atividades do órgão no Estado de São 
Paulo. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-rede-alesp-exibira-entrevista-com-vice-presidente-
tribunal-contas 
 
TCE-SE 
Conselheira recebe estudo da Fapitec sobre impacto da carcinicultura no Baixo São 
Francisco 
 
O planejamento e a gestão de recursos na criação de camarão (carcinicultura) no 
baixo São Francisco foram objeto de estudo de edital lançado em 2018 pela 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe 
(Fapitec), cujo resultado dos trabalhos foi entregue nesta quarta-feira, 11, à 
conselheira Angélica Guimarães, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE).  
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1969	
 
 



	

	 	

TCE-TO 
TCE/TO dá prazo de 24 horas para que a Secretaria da Cultura e Turismo detalhe 
gastos com show 
 
A secretaria da Cultura e Turismo (Sectur) tem 24 horas para apresentar ao 
Tribunal de Contras do Estado do Tocantins (TCE/TO) informações sobre a 
contratação do show do cantor Wesley Safadão, previsto para acontecer nesta 
quinta-feira, 12, às 22h. O governo do Estado anunciou o evento como parte da 
programação da Agrotins 2022 pago com verba de emenda parlamentar totalizando 
R$ 630 mil.  
https://www.tceto.tc.br/tce-to-da-prazo-de-24-horas-para-que-o-governo-do-
estado-detalhe-gastos-com-show/ 
 
 


