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TCU 
TCU vai acompanhar transparência das eleições de 2022 por meio de auditoria em 
seis etapas 
 
Na sessão plenária do Tribunal de Contas da União (TCU) da última quarta-feira 
(18/5), o vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, comunicou que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) implementou melhorias na transparência do processo 
eleitoral a partir de recomendações e apontamentos da Corte de Contas. 
Bruno Dantas afirmou ter autorizado a realização da auditoria em seis etapas, a fim 
de propiciar um amplo alcance de escopo e o acompanhamento concomitante das 
medidas adotadas pelo TSE para realização das eleições de 2022. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-vai-acompanhar-transparencia-das-
eleicoes-de-2022-por-meio-de-auditoria-em-seis-etapas.htm 
 
TCE-AP 
TCE Amapá participa da adesão do CNJ no Pacto Nacional pela Educação 
 
O Pacto Nacional pela Educação ganhou na terça-feira (17/05) um novo aliado. O 
ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aderiu à 
iniciativa, que tem como objetivo unir os Poderes, esferas de governo e segmentos 
da educação em participar do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política 
de Educação no Brasil (Gaepe Brasil). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-participa-da-adesao-do-cnj-no-
pacto-nacional-pela-educacao 
 
Senador abraça movimento pela aprovação das PECs 63/2013 e 02/2017 
 
O senador Davi Alcolumbre abraçou o movimento pela aprovação das PECs 
63/2013 e 02/2017, ambas de interesse dos Tribunais de Contas. Na reunião 
ocorrida na residência do senador Davi, na terça-feira (17/05), conselheiros de 
diversas Cortes de Contas falaram sobre a importância das Propostas de Emenda 
à Constituição. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/senador-abraca-movimento-pela-aprovacao-
das-pecs-63-2013-e-02-2017 
 
Ministro do TCU recebe membros da Atricon e IRB 
 
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antônio Anastasia, recebeu na 
quarta-feira (18/05), a visita de cortesia de membros da Atricon (Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas) e IRB (Instituto Rui Barbosa). Na oportunidade, 
foram discutidas as Propostas de Emenda à Constituição 63/2013 e 02/2017. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/ministro-do-tcu-recebe-membros-da-atricon-e-
irb 
 



	

	 	

Auditor do TCE Amapá tem artigo em livro que marca 10 anos da Lei de Acesso à 
Informação 
 
O auditor de Controle Externo e Coordenador da Receita Municipal do Tribunal de 
Contas do Amapá, João Augusto Pinto Vianna, é um dos autores do livro “10 ANOS 
DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO: LIMITES, PERSPECTIVAS E DESAFIOS”, 
lançado nesta quarta-feira (18/05), em audiência pública na Comissão Legislativa 
Participativa na Câmara dos Deputados. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/auditor-do-tce-amapa-tem-artigo-em-livro-que-
marca-10-anos-da-lei-de-acesso-a-informacao 
 
TCE-CE 
TCE Ceará lança segunda edição de 2022 do Informativo de Jurisprudência 
 
Foi lançada, nesta terça-feira (23/5), mais uma edição do Informativo de 
Jurisprudência (nº 2, ano 2022). Esta publicação contém informações de decisões 
proferidas pelos Colegiados do Tribunal de Contas do Estado do Ceará que 
receberam indicação de relevância, sob o prisma jurisprudencial, no período de 
janeiro e fevereiro de 2022.  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4943-tce-ceara-lanca-segunda-
edicao-de-2022-do-informativo-de-jurisprudencia 
 
TCE-MT 
TCE-MT e AMM avançam no desenvolvimento de plataforma para capacitação de 
gestores municipais 
 
Facilitar o acesso à qualificação para aumentar a eficiência e reduzir custos na 
administração pública. Esta é a principal meta da plataforma bianual de capacitação 
2022/2023 que está sendo implantada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) em parceria com Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). 
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal (STI), o 
projeto foi discutido pelas equipes das duas instituições, nesta quinta-feira (19). Na 
quarta-feira (18), a novidade foi anunciada, junto a outros três produtos, pelo 
presidente do órgão, conselheiro José Carlos Novelli, em evento para prefeitos. 
Workshop sobre planejamento estratégico capacita líderes do TCE-MT e reforça 
importância da ferramenta 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-amm-avancam-no-desenvolvimento-
de-plataforma-para-capacitacao-de-gestores-municipais/54205 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
Conselheiro Antonio Joaquim defende independência orçamentária para as escolas 
públicas 
 
As escolas públicas deveriam ser unidades independentes financeira, 
administrativa e orçamentária, defendeu o conselheiro ouvidor do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso, Antonio Joaquim, durante a realização do Seminário 
Estadual do Programa Busca Ativa Escolar, no auditório da Associação dos 
Municípios de Mato Grosso (AMM). O Seminário foi organizado pela Secretaria de 
Estado de Educação e pela Unicef, com apoio do TCE-MT e da AMM, na semana 
passada. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-antonio-joaquim-defende-
independencia-orcamentaria-para-as-escolas-publicas/54218 
 
Presidente do TCE-MT lança medalha de mérito em homenagem a servidores de 
destaque no controle externo 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José 
Carlos Novelli, denominou como  “Medalha  de  Mérito  Auditor  Público  Externo  
Engenheiro  José  de  Paula  Ramos”,  a  distinção  criada  para homenagear os 
profissionais que contribuíram com o engrandecimento da Corte de Contas.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-lanca-medalha-de-merito-
em-homenagem-a-servidores-de-destaque-no-controle-externo/54217 
 
TCE-PE 
Atuação do TCE gera economia de 6 milhões em Fernando de Noronha 
 
Uma auditoria realizada este ano pelo Tribunal de Contas do Estado no edital de 
uma futura licitação da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, 
resultou em uma economia de R$ 6.846.168,56 aos cofres do Estado. A licitação 
trata da contratação, sob forma de concessão, de serviços de expansão e 
melhorias, visando à exploração do aeroporto de Fernando de Noronha. A relatoria 
das contas da Secretaria de Planejamento é do conselheiro Carlos Porto.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6533-atuacao-do-tce-gera-economia-de-6-milhoes-em-fernando-de-
noronha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RS 
TCE-RS suspende Concorrência Pública para serviços de pavimentação em rua de 
Gravataí 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) concedeu tutela de urgência 
determinando que o Executivo de Gravataí suspenda a Concorrência Pública nº 
03/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação 
e infraestrutura da Rua Joel Amaral, com preço estimado de R$ 2.644.592,00.  
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-concorrencia-publica-para-
servicos-de-pavimentacao-em-rua-de-gravatai/ 
 
TCE-RO 
Busca do CNJ por diálogo institucional cooperativo com adesão ao Gaepe Brasil 
mostra convergência com ações do TCE-RO em prol da educação 
 
A assinatura de acordos de cooperação envolvendo entidades do Sistema 
Tribunais de Contas (TCs) com o Ministério da Educação (MEC) e com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), efetivada na última terça-feira (17/5), são uma amostra 
de convergência com ações do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), 
voltadas à melhoria das políticas públicas educacionais. 
https://tcero.tc.br/2022/05/20/busca-do-cnj-por-dialogo-institucional-cooperativo-
com-adesao-ao-gaepe-brasil-mostra-convergencia-com-acoes-do-tce-ro-em-prol-
da-educacao/ 
 
TCE-RO participa de assinatura de acordos entre o Sistema Tribunais de Contas 
com o MEC e o CNJ 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), por seu Conselheiro Edilson de 
Sousa Silva, participou na última terça-feira (17/5) de solenidades de assinaturas 
de acordos envolvendo entidades representativas dos Tribunais de Contas, como 
o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon), e o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais 
de Contas (CNPTC), com o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 
https://tcero.tc.br/2022/05/19/tce-ro-participa-de-assinatura-de-acordos-entre-o-
sistema-tribunais-de-contas-com-o-mec-e-o-cnj/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCM-SP 
TCMSP participa da primeira reunião do GT de Transporte Coletivo da Atricon 
 
O conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP), João Antonio da Silva Filho, participou, nesta sexta-feira (20/05), da 
primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Transporte Coletivo da Atricon 
(Associação dos Tribunais de Contas do Brasil). O evento contou, também, com a 
participação do secretário-geral do órgão de controle, Ricardo Panato, e do 
representante do Núcleo de Boas Práticas e de Integração ao Sistema de Controle 
Externo do Tribunal (NBP), Lívio Mário Fornazieri. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46337 
 
TCE-SE 
TCE promove palestra "Respeito e Responsabilidade no Trânsito” 
 
Somando forças ao Maio Amarelo, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
(TCE/SE), por meio da Diretoria de Comunicação e Mídias (Dicom), promoveu na 
manhã desta segunda-feira, 23, a palestra “Respeito e Responsabilidade no 
Trânsito”. A ação contou com a participação do especialista em resgate de vítimas 
e autor de livros acerca da temática, major João Adauto Meneses; e da psicóloga 
especialista em psicologia do trânsito, Priscila Daniela Raimundo. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1986 


