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TCE-AP 
TCE Amapá dá prazo para Sesa tomar providências quanto a tomógrafo parado 
 
Em 2020, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) adquiriu de forma emergencial 
um tomógrafo que deveria ser utilizado no enfrentamento dos casos de covid no 
Amapá. Porém, após um ano e seis meses, o equipamento nunca foi instalado e 
ainda se encontra em condições inadequadas de acondicionamento.  
A comunicação de irregularidade foi feita pela própria empresa fabricante do 
equipamento. Diante da representação, a 2ª Inspetoria de Controle Externo do TCE 
Amapá realizou junto à Sesa diligência para obter informações sobre a situação 
atual do tomógrafo adquirido por R$ 1,4 milhão. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-da-prazo-para-sesa-tomar-
providencias-quanto-a-tomografo-parado 
 
TCE-AM 
Técnicos do TCE-AM participam de Pesquisa Nacional sobre diretores de escolas 
públicas 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Secretaria de Controle 
Externo (Secex), participa da Pesquisa Nacional sobre Diretores de Escolas 
Públicas. A iniciativa foi realizada por órgãos ligados ao Tribunal de Contas e outros 
da área da educação. A pesquisa está coordenada pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), pelo Conselho Nacional dos 
Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), pelo D3E, Dados para um Debate 
Democrático em Educação, e pela instituição Todos pela Educação. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54673 
 
 
TCE-BA 
Ouvidoria vai à Escola leva mensagem de controle social para 180 estudantes da 
rede pública 
 
Mais de 180 alunos do Colégio Estadual Ruth Pacheco, em Sussuarana, assistiram, 
na manhã e na tarde desta quarta-feira (25.05), à apresentação do auditor de 
controle externo junto à Ouvidoria, Juvenal Alves Costa, que explicou o 
funcionamento do Tribunal, o processo de julgamento de uma conta pública, como 
recorrer à Ouvidoria e identificar algum indício de irregularidade nas obras públicas. 
A ação integra o projeto Ouvidoria vai à Escola, que tem como objetivo incentivar a 
comunidade estudantil e toda a sociedade a participar do cotidiano da escola 
pública. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/ouvidoria-vai-a-escola-leva-mensagem-de-
controle-social-para-180-estudantes-da-rede-publica 
 
 



	

	 	

 
TCM-BA 
CONSELHEIRO FRANCISCO NETTO ELEITO VICE-PRESIDENTE DO TCM 
 
O conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto foi eleito, por unanimidade, vice-
presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, em sessão realizada 
nesta quinta-feira (26/05), para concluir o mandato iniciado em 2021 que se encerra 
em 2023. Ele substitui no cargo o conselheiro Raimundo Moreira, que deixou o TCM 
no último dia 19 de maio, por força de aposentadoria compulsória, ao completar 75 
anos de idade. 
https://www.tcm.ba.gov.br/conselheiro-francisco-netto-eleito-vice-presidente-do-
tcm/ 
 
SERVIDORES DO TCM PARTICIPAM DE CURSO SOBRE O MMD-TC 
 
Técnicos de todos os tribunais de contas do Brasil participam em São Paulo do 
curso de treinamento para os integrantes das comissões que ficarão responsáveis 
pela avaliação e controle de qualidade do programa Marco de Medicação de 
Desempenho (MMD-TC), criado pela Atricon – Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil para avaliar o desempenho das Cortes de Contas. 
Pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia estão presentes no evento, que 
se prolonga até a próxima sexta-feira (27/05), o conselheiro substituto Ronaldo 
Sant’Anna, a diretora da 2ª Diretoria de Controle Externo, Karina Menezes Franco 
e a auditora estadual de controle externo, Milene Barbosa. 
https://www.tcm.ba.gov.br/servidores-do-tcm-participam-de-curso-sobre-o-mmd-
tc/ 
 
NOVA EDIÇÃO DO BOLETIM CONTÁBIL É PUBLICADA PELA DAM 
 
A Diretoria de Assistência aos Municípios (DAM), do TCM, publicou nesta quarta-
feira (25/05) uma nova edição do seu “Boletim Contábil”. Nele, em resposta a 
dúvida encaminhada por jurisdicionado no “Fale com DAM”, é analisada a execução 
orçamentária no Consórcio Público para transferências financeiras dos municípios. 
O informativo de maio, voltado para os profissionais que trabalham no setor contábil 
dos municípios, alerta também para o prazo que os municípios têm para a entrega 
do relatório resumido de execução orçamentária do segundo bimestre de 2022 e 
do relatório de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2022 – que é até 30 dias após o 
encerramento do bimestre. 
https://www.tcm.ba.gov.br/nova-edicao-do-boletim-contabil-e-publicada-pela-dam/ 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-CE 
Mais de 25 mil processos são julgados exclusivamente pela ferramenta Plenário 
Virtual do TCE Ceará 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará ultrapassou os 25 mil processos 
julgados, exclusivamente, por meio da ferramenta Plenário Virtual. Em dois anos e 
meio, desde que o sistema foi lançado na Corte, nas Sessões realizadas entre os 
dias 8/11/2019 e 20/5/2022, os conselheiros e conselheiros substitutos julgaram 
25.214 processos, nos três colegiados: Pleno (3.925), 1ª Câmara (11.522) e 2ª 
Câmara (9.767).  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4946-mais-de-25-mil-processos-
sao-julgados-exclusivamente-pela-ferramenta-plenario-virtual-do-tce-ceara 
 
TCE-ES 
Comitê Técnico de Educação do IRB constrói Orientação Recomendatória sobre lei 
do Piso do Magistério 
 
O Comitê Técnico de Educação (CTE) do Instituto Rui Barbosa (IRB) deliberou, 
nesta quarta-feira (25), uma Orientação Recomendatória (OR) sobre o pagamento 
do Piso Nacional do Magistério. Segundo o colegiado, o vencimento-base deve ser 
pago de acordo com a Portaria nº 67/2022, do Governo Federal pelos Estados e 
Municípios, o qual ajustou para o valor de R$ 3.845,63, em fevereiro de 2022. A 
Orientação foi em resposta à uma consulta encaminhada ao Comitê, questionando 
sobre as possibilidades de ajuste do valor do piso: cumprindo a portaria, ou 
adotando o Índice de Correção Monetária (INPC), conforme defendem entidades, 
como a Confederação Nacional de Municípios (CNM).  
https://www.tcees.tc.br/comite-tecnico-de-educacao-do-irb-constroi-orientacao-
recomendatoria-sobre-o-cumprimento-da-lei-do-piso-nacional-do-magisterio/ 
 
TCE-GO 
Servidores do TCE-MS visitam laboratórios do TCE-GO 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) recebeu, nesta quarta-feira 
(25/mai), servidores da Divisão de Obras e Fiscalização de Engenharia do Tribunal 
de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS), que visitaram o Laboratório 
Móvel e o Laboratório de Análises de Solos e Mistura Asfáltica Engenheiro Eden 
Maluf. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/servidores-do-tce-ms-visitam-laboratorios-do-tce-go 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCM-GO 
TCMGO participa do treinamento de comissões do MMD-TC em SP 
 
O TCM de Goiás está presente no treinamento das comissões de Avaliação e de 
Controle de Qualidade do Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC) da 
Atricon, que começou hoje (25/5) e se encerra na próxima sexta-feira (27/5), na 
sede do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).  
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/05/tcmgo-participa-do-treinamento-de-
comissoes-do-mmd-tc-em-sp/ 
 
TCE-MA 
Empresa recebeu pagamento de prefeitura maranhense antes de vencer licitação 
suspeita 
 
Medida cautelar emitida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) na última 
sessão do Pleno, nesta quarta-feira (25) determinou a suspensão de quaisquer 
pagamentos por parte da prefeitura de Buriti Bravo à empresa J. Alves da Silva 
Pereira, vencedora de licitação voltada para a aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, em atendimento às necessidades da prefeitura do município.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2350-empresa-recebeu-pagamento-de-
prefeitura-maranhense-antes-de-vencer-licitacao-suspeita 
 
Não prestação de contas de convênio resulta em débito de R$ 1,2 milhão 
 
A omissão do dever de prestar contas resultou em débito de R$ 1,2 milhão (R$ 
1.203.526,50 (um milhão, duzentos e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e 
cinquenta centavos) para o presidente da Associação Humanitária de Imperatriz, 
Fernando Santos Cunha Filho no exercício de 2012, Albe Ambrogio, além de multa 
no valor de R$ 10 mil. A reprovação das contas do Convênio nº 057/2012 – SEDES 
foi decidida na sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) desta 
quarta-feira (25), por unanimidade.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2349-nao-prestacao-de-contas-de-
convenio-resulta-em-debito-de-r-1-2-milhao 
 
TCE-MS 
TCE-MS adere ao Programa Nacional de Transparência Pública 
 
Representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, o diretor da Secretaria de Controle Externo 
do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio, assinou o termo de adesão ao Programa 
Nacional de Transparência Pública.  
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6600/tce-ms-adere-ao-programa-
nacional-de-transparencia-publica 
 



	

	 	

 
TCE-MG 
Seminário cria roteiro em prol da Educação 
 
Olhares atentos e muita expectativa. Cerca de 625 espectadores esperavam o "final 
feliz" do duelo mexicano entre o piso salarial do magistério, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral. 
O filme, aliás, o tema foi o responsável por abrir o segundo dia, 25 de maio, do XVII 
Seminário Estadual da Undime, realizado pela União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação de Minas Gerais, a Undime MG.  
O diretor Pedro Henrique Magalhães Azevedo, superintendente de Controle 
Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), lembrou que 
não pode ter aumento de despesas no final de mandato político, mas destacou que 
há certas exceções para o caso do piso do magistério. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625664 
 
TCE-PA 
Projeto CAPACITação orienta jurisdicionados na região oeste do Pará 
 
Gestores e servidores municipais de diversas regiões do Pará estão reunidos até 
sexta-feira, 27 de maio, em Santarém, na realização do projeto “CAPACITação”, 
promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), por meio da 
Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha.  
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6505-projeto-capacitacao-orienta-
jurisdicionados-na-regiao-oeste-do-para 
 
TCE-PB 
CAPACITAÇÃO DO MMD-TC REÚNE 231 TÉCNICOS DE TRIBUNAIS DE 
CONTAS 
 
A abertura da capacitação das comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade 
do Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC) reuniu 231 servidores de órgãos 
de controle que atuam no projeto, na tarde desta quinta-feira (25). O treinamento, 
realizado em formato híbrido, é sediado até a próxima sexta-feira (27) no Tribunal 
de Contas dos Municípios de São Paulo (TCM-SP). O TCE da Paraíba foi 
representado pelo auditor do controle externo, Humberto Carlos do Amaral Gurgel. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/capacitacao-do-mmd-tc-reune-231-tecnicos-de-
tribunais-de-contas 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-PB REFORÇA DIÁLOGO COM CIDADÃO E TEM AUMENTO DE 
SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS 
 
As redes sociais do Tribunal de Contas da Paraíba cresceram ao longo dos quatro 
primeiros meses de 2022, segundo relatório divulgado, na última segunda-feira 
(23), pela Assessoria de Comunicação do TCE. De acordo com o levantamento, o 
destaque fica por conta do Twitter. É o mais seguido dos Tribunais da Região 
Nordeste. E é o 8º perfil com mais seguidores dos TCs do Brasil.  Sobre as visitas 
ao perfil do Twitter, foram registrados 5.861 seguidores. No caso do Instagram, as 
publicações alcançaram 7.477 seguidores. Uma média de 5 mil contas engajadas 
mensalmente. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-reforca-dialogo-com-cidadao-e-tem-aumento-
de-seguidores-nas-redes-sociais 
 
 
TCE-PE 
Presidente cumpre agenda sobre fiscalização e transparência 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ranilson Ramos, e o 
conselheiro Carlos Neves, diretor de Desenvolvimento do Controle Externo da 
Atricon, acompanhados de gestoras do TCE-PE, visitaram o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, na última terça-feira (24), para firmar um acordo de 
cooperação técnica para consolidação das fiscalizações ordenadas em 
Pernambuco. A diretora de Controle Externo do TCE, Adriana Arantes, e Ana 
Carolina Machado, diretora do Departamento de Tecnologia da Informação, 
também integraram a equipe.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/384-
2022/maio/6537-presidente-cumpre-agenda-sobre-fiscalizacao-da-transparencia 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ determina anulação de licitação para limpeza pública de Silva Jardim 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou a anulação 
do processo licitatório realizado pela Prefeitura de Silva Jardim para contratação de 
serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares bem como o transporte até o 
aterro. O valor estimado da concorrência pública é de R$ 3,24 milhões. O acórdão, 
proferido durante a sessão plenária desta quarta-feira (25/05), estabelece prazo 
máximo de 90 dias para a realização de nova licitação.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_determina_anulacao_de_licitacao_pa
ra_limpeza_publica_de_silva_jardim 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RJ identifica irregularidades no valor de R$ 71,7 milhões em BRT de Niterói 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro proferiu, em sessão plenária 
realizada nesta quarta-feira (18/05), três acórdãos que apontam irregularidades 
cometidas pela Prefeitura de Niterói durante a execução do contrato nº 51/2014, 
cujo objeto é a implantação do Bus Rapid Transit (BRT) Transoceânica Charitas-
Engenho do Mato. Os processos apreciados, de relatoria do conselheiro-presidente 
Rodrigo Melo do Nascimento, originaram-se em auditorias que identificaram 
irregularidades que somam R$ 71,7 milhões.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_identifica_superfaturamento_de_r_
669_milhoes_em_brt_de_niteroi 
 
TCM-RJ 
Conselheiros da Paraíba recebem medalha TCMRJ 
 
O presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, recebeu, nesta quinta-feira, no 
gabinete da presidência, os Conselheiros Fernando Rodrigues Catão, Presidente 
do TCE/PB, e Arnóbio Alves Viana (TCE/PB). 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16102&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCMRJ participa de reunião internacional da Olacefs 
 
A Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Olacefs) promoveu, entre 19 e 25 de maio, a primeira reunião de 
auditoria internacional coordenada sobre o tema violência contra as mulheres.  
Os auditores de controle externo do TCMRJ Carlos Trillo, Adriana Salgado, 
Gabriela Magnani e Zildete Souza, todos da 1ª Inspetoria-Geral do TCMRJ, 
participaram do evento, prerrogativa restrita aos tribunais de contas e entidades 
superiores de fiscalização associados à Olacefs. Representantes de 11 países da 
América Latina e de nove Tribunais de Contas brasileiros analisaram políticas 
públicas e respostas estatais para a prevenção, sanção e erradicação da violência 
de gênero. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16096&detalhad
a=2&downloads=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RN 
Central de Atendimento ao Jurisdicionado passa a oferecer suporte por meio do 
aplicativo Whatsapp 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Paulo Roberto Alves, 
informou na sessão desta quinta-feira (26/05) que agora, além dos meios de 
contatos já existentes (telefone fixo, email e atendimento presencial), a Central de 
Atendimento ao Jurisdicionado (CAJ) passa a contar com mais um canal de 
comunicação com os seus jurisdicionados: o aplicativo de mensagens WhatsApp 
pelo número (84) 3642-7289. O atendimento estará disponível de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4206#gsc.tab=0 
 
TCE-SC 
TCE/SC participa de treinamento do MMD-TC 
 
De 25 a 27 de maio, quatro auditoras fiscais de controle externo do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina (TCE/SC) participam do treinamento das comissões de 
Avaliação e de Controle de Qualidade do Marco de Medição de Desempenho 
(MMD-TC), na sede do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM/SP). 
As servidoras integram as referidas comissões no âmbito da Corte de Contas. Os 
demais integrantes das comissões irão acompanhar o evento de forma virtual. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-participa-de-treinamento-do-mmd-tc 
 
TCE-SP 
Indicadores do TCESP serão base para prêmio de boas práticas em gestão 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) firmou um termo de 
cooperação técnica para troca de metodologias, conhecimentos técnicos e acesso 
de dados e informações de natureza pública referentes aos 644 municípios 
fiscalizados para utilização como critério do ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-indicadores-tcesp-serao-base-para-premio-boas-
praticas-gestao 
 
TCM-SP 
Conselheiro Presidente do TCMSP abre primeiro dia de treinamentos do MMD-TC 
 
Na tarde desta quarta-feira (25/05) foi realizada a abertura do treinamento das 
comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade do Marco de Medição de 
Desempenho (MMD-TC), evento híbrido promovido pelo Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP) em conjunto com a Associação dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon).  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46407 
 



	

	 	

 
Diretor da ABRAJI fala sobre transparência no TCMSP 
 
Dando sequência ao lançamento do Programa Nacional de Transparência Pública, 
realizado na tarde da terça-feira (24/05) no Plenário do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP), o jornalista Tiago Mali apresentou as 
perspectivas dos profissionais de comunicação sobre a Lei de Acesso à Informação 
(LAI). Mali foi chefe de redação no Poder360, redator-chefe na Revista Galileu, 
editor na Revista Época  nos sites da ONU e do PNUD no Brasil e atualmente é 
diretor da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46414 
 
TCE-SE 
Seminário dos Tribunais de Contas em Piranhas é adiado devido às fortes chuvas 
 
O Seminário Interestadual organizado pelos Tribunais de Contas de Sergipe e de 
Alagoas, previsto para os próximos dias 30 e 31, no município de Piranhas (AL), foi 
adiado devido às fortes chuvas que atingem a região. Conforme informação da 
Defesa Civil alagoana, praticamente 95% dos municípios estão em atenção por 
causa das chuvas e a previsão é de que a situação pode se agravar. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1991 
 


