
 
 

	 	

 
  Nº 057/2022 Data: 20-06-22 

TCE-AP 
Presidente do TCE Amapá integra comissão da Atricon em visita ao TCE de 
Sergipe 
O Presidente do Tribunal de Contas do Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, 
compôs na terça e quarta-feira (14 e 15/06), a comitiva da diretoria de Atricon 
(Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), que visitou o 
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Em pauta, foram tratados assuntos de 
interesse comum entre as cortes de contas, visita no Teatro Tobias Barreto e no 
Centro de Convenções, locais que poderão receber o Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas, marcado para ocorrer no final do ano. 
 
TCE-BA 
TCE/BA reafirma parceria com MPE e MPT 
 
Abrindo ainda mais espaço em sua agenda positiva na parceria com as 
instituições, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) recebeu a visita, 
nesta quarta-feira (15.06), de representantes do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e do Ministério Público Estadual (MPE). O presidente do TCE/BA, 
conselheiro Marcus Presidio, reuniu-se em seu gabinete com o procurador-chefe 
da Procuradoria Regional do Trabalho, Luís Carneiro, com a procuradora do 
Trabalho Séfora Char e com o promotor de Justiça Edmundo Reis Silva Filho 
(MPE). Participou ainda do encontro o superintendente técnico do TCE/BA, José 
Raimundo Bastos de Aguiar. Durante a reunião, o presidente Marcus Presidio 
esclareceu que a Casa de Contas e Controle da Bahia tem buscado uma 
aproximação contínua com os gestores públicos como forma de otimizar a sua 
agenda positiva, bem como de aperfeiçoar o controle externo e a administração 
pública. 
https://tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-reafirma-parceria-com-mpe-e-mpt 
 
TCE-CE 
Programa de rádio Transparência Ativa aborda formação e capacitação de 
servidores públicos 
 
“Formação e capacitação de servidores públicos voltados à transparência” é o 
tema do próximo programa de rádio Transparência Ativa. O sétimo episódio vai ao 
ar nesta segunda-feira (20/6), às 14 horas, na rádio O Povo/CBN (95,5). Os 
representantes do Instituto Plácido Castelo (IPC), Hilária Barreto e Pedro Camelo, 
são os convidados do programa. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4979-estudantes-de-psicologia-
da-ufc-participam-da-visita-cidada-guiada-no-tce-ceara 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-ES 
TCE-ES, especialistas e jurisdicionados debatem saneamento básico, no contexto 
do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
 
Em alusão ao Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado no mês de junho, 
o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) debateu com 
jurisdicionados estaduais e municipais o planejamento de resíduos sólidos no 
âmbito nacional, estadual e os impactos locais. O tema foi tratado conforme a Lei 
12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a Lei 
11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. A 
troca de informações aconteceu nessa quarta-feira (15), por meio de webinário, e 
também teve a finalidade de contribuir para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS´s) 11 e 12.  
https://www.tcees.tc.br/tce-es-especialistas-e-jurisdicionados-debatem-
saneamento-basico-no-contexto-do-plano-nacional-de-residuos-solidos/ 
 
TCE-MT 
Comitê de Saúde do TCE-MT fará diagnóstico do programa Mais MT Cirurgias, do 
Governo do Estado 
 
O Comitê de Saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), realizará 
um diagnóstico do programa Mais MT Cirurgias, do Governo do Estado. A ação 
foi definida nesta quarta-feira (15), em reunião de apresentação do plano de 
trabalho que estabelece as diretrizes para a atuação do grupo ao longo do biênio 
2022/2023. O programa em questão, lançado em julho de 2021, visa a realização 
de 22,5 mil cirurgias e cerca de 70 mil exames de alta complexidade e 90 mil 
consultas ambulatoriais. O objetivo, conforme a gestão estadual, é a redução da 
fila de espera por procedimentos eletivos no estado. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comite-de-saude-do-tce-mt-fara-diagnostico-do-
programa-mais-mt-cirurgias-do-governo-do-estado/54321 
 
Novelli institui Comitê Gestor de Segurança da Informação, Privacidade e 
Proteção de Dados Pessoais 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro José Carlos 
Novelli, instituiu, em portaria publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) desta 
quarta-feira (15), o Comitê Gestor de Segurança da Informação, Privacidade e 
Proteção de Dados Pessoais no órgão de controle externo. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novelli-institui-comite-gestor-de-seguranca-da-
informacao-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais/54322 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PB 
CÂMARA DO TCE-PB REFERENDA CAUTELAR PARA SUSPENDER SHOWS 
EM DESTERRO NO MONTANTE DE R$ 478 MIL 
 
Reunida em sessão ordinária híbrida, nesta quinta-feira (16), a 1ª Câmara do 
Tribunal de Contas/PB referendou Medida Cautelar expedida pelo conselheiro 
Antônio Gomes Vieira Filho para suspender contratos firmados pela prefeitura de 
Desterro, visando contratações de shows musicais juninos com os artistas Xand 
Avião, Zezo, Cezinha Atrevido e Feitiço de Menina, Aduílio Mendes, Rafael Dono, 
Forrozão Karcará e Zé Cantor. A soma dos custos chega a R$ 478 mil.(proc. nº 
06570/22). O relator justificou a medida em face da insuficiência de recursos para 
essa finalidade no orçamento municipal e o estado de “Calamidade” em que se 
encontra o município, conforme decreto do Governador do Estado (Decreto nº 
42.457, de 29 de abril de 2022), que insere o município de Desterro em situação 
anormal caracterizada como situação de “Emergência” em virtude da estiagem, 
pelo período de 180 dias. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/camara-do-tce-pb-referenda-cautelar-para-
suspender-shows-em-desterro-no-montante-de-r-478-mil 
 
TCE-PE 
Municípios vão elaborar Plano para melhorar transporte escolar 
 
Com base em atuações do Tribunal de Contas e do Ministério Público de 
Pernambuco (MPPE), foi definido, durante assembleia extraordinária realizada na 
última quarta-feira (15) pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), 
que os municípios pernambucanos devem elaborar, com base nos relatórios 
emitidos pelo TCE na “Operação Transporte Escolar Seguro”, um Plano de 
Trabalho para a gestão do Transporte Escolar.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/385-
2022/junho/6595-municipios-vao-elaborar-plano-para-melhorar-o-transporte-
escolar 
 
TCE integra grupo que discute transporte urbano no país 
 
Os servidores Lidyanne Costa Araújo, da Gerência de Auditoria da Infraestrutura 
e do Meio Ambiente, e Fernando Rolim, do Núcleo de Engenharia do TCE, 
participaram de um encontro na sede do TCM-SP que tratou de soluções para os 
problemas enfrentados na prestação do serviço de transporte coletivo urbano de 
ônibus no país. A reunião aconteceu nos últimos dias 13 e 14 de junho. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/385-
2022/junho/6594-tce-integra-grupo-que-discute-transporte-urbano-no-pais 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RJ 
TCE: licitação para conjunto habitacional em Teresópolis deve ser suspensa 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou a 
suspensão do procedimento licitatório promovido pela Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Obras para a construção de 500 módulos habitacionais em 
Teresópolis. Estimada em R$ 97,4 milhões, a concorrência pública busca a 
contratação de empresa que elabore projeto executivo e execute as obras 
previstas para o bairro Ermitage. Representação proposta pela Secretaria-Geral 
de Controle Externo (SGE), no entanto, indicou receio de grave lesão ao erário 
decorrente de irregularidades cometidas ao longo do certame.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_licitacao_para_conjunto_habitacional
_em_teresopolis_deve_ser_suspensa 
 
TCE-RS 
TCE-RS participa do Movimento Rio Grande Contra a Fome 
 
O novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Edson Brum, 
participou, nesta quarta-feira (15), de sessão especial do Pleno de escolha da 
composição e presidência da 2ª Câmara da Corte de Contas. Ele, que tomou 
posse no dia 14 de junho, alcançou o cargo por escolha da Assembleia 
Legislativa. A reunião plenária foi híbrida e transmitida no canal do TCE-RS no 
YouTube e na Rádio TCE. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/edson-brum-participa-de-primeira-sessao-
como-conselheiro-do-tce-rs/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC pede explicações ao município sobre edital para licitação de merenda 
que não contemplou necessidades nutricionais 
 
A prefeitura de São Francisco do Sul tem até o dia 6 de julho para apresentar ao 
Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC) explicações quanto às irregularidades 
constatadas em edital de licitação para contratar empresa especializada em 
alimentação escolar. O edital não contemplava necessidades nutricionais mínimas 
definidas na Resolução CD/FNDE 06/2020, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, e incluía alimentos não permitidos pela norma. A 
decisão singular 323/2022, proferida pelo conselheiro Herneus De Nadal e 
publicada no Diário Oficial do TCE/SC, aponta ainda outras irregularidades no 
edital que contrariam a lei federal 8.666/93 (Lei de Licitações), entre elas a 
ausência de critérios na medição dos serviços. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-pede-explicacoes-ao-municipio-sobre-edital-para-
licitacao-de-merenda-que-nao-contemplou 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SE 
Tribunal de Contas de Sergipe recebe comitiva da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) recebeu uma comitiva da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) nesta terça 
e quarta-feira, 14 e 15, para tratar de temas técnicos de interesse comum entre as 
Corte de Contas. No decorrer da estadia na capital sergipana, os visitantes foram 
recebidos no gabinete do conselheiro presidente do TCE/SE, Flávio Conceição, e 
conheceram as instalações do Teatro Tobias Barreto e do Centro de Convenções, 
locais que poderão receber o Encontro Nacional dos Tribunais de Contas ao final 
deste ano. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2020 
 
 


