
 
 

	 	

 
  Nº 060/2022 Data: 23-06-22 

TCU 
TCU verifica risco alto à privacidade de dados pessoais coletados pelo governo 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria para avaliar as ações 
governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais. Foi elaborado um 
diagnóstico sobre os controles implementados pelas organizações públicas 
federais para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Essa lei 
considera que dado pessoal é a “informação relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável”. A análise abrangeu 382 organizações a respeito de 
aspectos relacionados à condução de iniciativas para providenciar a adequação à 
LGPD e às medidas implementadas para o cumprimento das exigências 
estabelecidas na Lei. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-risco-alto-a-privacidade-de-
dados-pessoais-coletados-pelo-governo.htm 
 
TCU tem muito a contribuir com a entrada do Brasil na OCDE 
 
O governo brasileiro recebeu neste mês o roteiro de acessão do país à 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O 
documento fornece uma descrição geral das etapas e detalha as áreas temáticas 
relativas a boas práticas e políticas públicas para a adesão do Brasil à 
organização. A apresentação do roteiro marca o início da fase prática. Entre 
outros pontos, a OCDE revisa a posição do país candidato em temas como 
reformas estruturais, investimentos, crescimento inclusivo, governança, meio 
ambiente, biodiversidade e clima. É nessa etapa de revisão que o Tribunal de 
Contas da União (TCU) tem muito a contribuir com o processo de entrada do 
Brasil na organização.	Isso porque as entidades de fiscalização superior (EFS) no 
mundo inteiro, a exemplo do TCU, têm algumas características fundamentais: 
primeiro, elas devem ser independentes do Poder Executivo; segundo, devem ter 
autonomia técnica em seus trabalhos. 
 https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-tem-muito-a-contribuir-com-a-
entrada-do-brasil-na-ocde.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-AC 
SEMINÁRIO E REUNIÃO TÉCNICA MARCAM VISITA DO PRESIDENTE DO 
TCE/RO A CORTE DE CONTAS DO ACRE 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald 
Polanco Ribeiro recebeu na manhã desta terça-feira, 21, a visita da Comitiva da 
Corte de Rondônia composta pelo Presidente do Tribunal de Contas de Rondônia, 
Conselheiro Paulo Curi Neto, pelo Corregedor do TCE/RO e Vice-Presidente da 
Atricon, Conselheiro Edilson de Sousa Silva e pelo Secretário-Geral de Controle 
Externo do TCE/RO, Marcus Cézar Santos Pinto Filho.  
https://tceac.tc.br/2022/06/22/8907/ 
 
TCE-BA 
Instrutores internos do TCE/BA são capacitados em habilidades de ensino 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), por intermédio da Escola de 
Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), promoveu, nos dias 20 e 
21 de junho, na sala de treinamento da ECPL, das 8h30 às 17h30, a Oficina 
“Habilidades de Ensino”, ministrada pela especialista em políticas públicas, gestão 
governamental e em psicologia transpessoal aplicada à educação, a socióloga 
Maria Teresa Ramos da Silva (Teca Ramos).  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/instrutores-internos-do-tce-ba-sao-capacitados-
em-habilidades-de-ensino 
 
TCM-BA 
EX-PREFEITO DE ITAETÊ SOFRE REPRESENTAÇÃO AO MPE 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, nesta terça-feira (21/06), 
acataram parcialmente denúncia formulada contra o ex-prefeito de Itaetê, Valdes 
Brito de Souza, em razão de irregularidades no contrato de locação de veículos 
destinados ao transporte escolar, no exercício de 2017. O conselheiro Fernando 
Vita, relator do processo, determinou a formulação de representação ao Ministério 
Público Estadual, para que seja apurada a prática de ato ilícito pelo gestor. 
Também foi determinado ao ex-prefeito o ressarcimento aos cofres municipais da 
quantia de R$1.347.692,00, com recursos pessoais, valor este apurado pela área 
técnica do TCM, relativos a ausência de comprovação dos serviços prestados. O 
gestor ainda foi multado em R$10 mil. 
https://www.tcm.ba.gov.br/ex-prefeito-de-itaete-sofre-representacao-ao-mpe/ 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-ES 
Plenário aprova Instrução Normativa que disciplina oitiva da Corte em acordos de 
não persecução civil 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) aprovou, 
na sessão plenária da última terça-feira (14), a Instrução Normativa 86/2022 que 
disciplina os procedimentos para realização de oitiva da Corte, para fins de 
apuração do valor do dano a ser ressarcido em acordos de não persecução civil, 
conforme estabelecido na Lei de Improbidade Administrativa e no Regimento 
Interno do Tribunal.  
https://www.tcees.tc.br/plenario-aprova-instrucao-normativa-que-disciplina-oitiva-
da-corte-em-acordos-de-nao-persecucao-civil/ 
 
Flavia Holz abordou o tema Auditoria de Obras Públicas em evento promovido 
pelo TCE-RJ 
 
A secretária de controle externo de Fiscalizações do TCE-ES, Flavia Holz,  
participou nesta segunda-feira (20) do Seminário Controle Externo de 
Infraestrutura, no Rio de Janeiro, promovido pelo TCE-RJ. Em sua palestra, Flávia 
apresentou o TCE-ES e abordou o tema de Auditoria de Obras Públicas. Em sua 
fala, a secretária destacou as três diretrizes principais do Tribunal, apresentando 
a reestruturação organizacional dos núcleos de Engenharia e de desestatização, 
e ressaltando as vantagens da especialização dos setores.. 
https://www.tcees.tc.br/secretaria-de-controle-externo-de-fiscalizacoes-do-tce-es-
flavia-holz-abordou-o-tema-auditoria-de-obras-publicas-em-evento-promovido-
pelo-tce-rj/ 
 
TCE-MA 
Secretaria de fiscalização do TCE divulga nova lista de portais da transparência 
que serão avaliados 
 
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 
(Sefis) continua a desenvolver as ações ligadas à entrada em funcionamento do 
sistema SincContrata. Além do webinário realizado 21/06, no qual os fiscalizados 
foram orientados sobre a utilização do Módulo Contratações Públicas do Sistema 
de Informações para Controle (SincContrata), a Sefis colocará em funcionamento 
um plantão de atendimento presencial para orientar os usuários do sistema. O 
plantão de atendimento presencial será realizado de 27/06 a 05/07, das 08:30h às 
13:00h, na Sala de Coworking da Sefis, localizada no prédio anexo do TCE.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2380-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-
realizara-plantao-de-atendimento-presencial-para-orientar-usuarios-do-
sinccontrata 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MT 
Interage TCE 22: Conselheiro Sérgio Ricardo recebe prefeitos no próximo dia 29 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, a partir das 8h30 da 
próxima quarta-feira (29), mais uma edição do Interage TCE 22. O encontro, que 
será realizado no auditório da Escola Superior de Contas, será direcionado aos 
gestores dos 22 municípios cujas contas de governo estão sob relatoria do 
conselheiro Sérgio Ricardo.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/interage-tce-22-conselheiro-sergio-ricardo-
recebe-prefeitos-no-proximo-dia-29/54342 
 
Adicionais noturnos e horas extras de servidores compõem cálculo do teto 
constitucional, entende TCE-MT 
 
Em resposta à consulta formulada pela Prefeitura de Tangará da Serra, o Tribunal 
de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou que adicionais noturnos e horas 
extras, quando referentes a serviços realizados dentro do limite da jornada de 
trabalho permitida em lei, compõem a remuneração dos servidores públicos e 
deverão ser considerados no cálculo do teto constitucional. Já as horas de 
trabalho excedentes à previsão da jornada legal, deverão ser retribuídas a título 
de indenização ao servidor. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/adicionais-noturnos-e-horas-extras-de-
servidores-compoem-calculo-do-teto-constitucional-entende-tce-mt/54339 
 
TCE-MT aponta possibilidade de pagamento de abono salarial com recursos do 
Fundeb 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) apontou a 
possibilidade de pagamento de abono aos profissionais da educação básica em 
efetivo exercício, de modo provisório e excepcional, quando a medida tiver o 
objetivo de assegurar a percepção de no mínimo 70% dos recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O entendimento 
foi assinalado em resposta à consulta formulada pela Prefeitura de Várzea 
Grande e apreciada na sessão ordinária desta terça-feira (21), sob relatoria do 
conselheiro Valter Albano. O Executivo Municipal apresentou 11 questões que, 
em síntese, se referiam a  possibilidade de rateio dos 70% dos recursos do 
Fundeb aos profissionais da educação básica, à forma de pagamento desse 
possível rateio, à incidência de imposto e contribuição sobre ele, à necessidade 
de legislação própria e o reflexo do rateio desses recursos no exercício 
subsequente àquele que está sendo tratado. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-aponta-possibilidade-de-pagamento-de-
abono-salarial-com-recursos-do-fundeb/54338 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MG 
Revista do TCEMG traz reflexões sobre o impacto da pandemia na dívida pública 
e no controle externo do Estado 
 
Inaugurando a retomada integral dos trabalhos presenciais na Casa, a primeira 
edição da Revista do TCEMG do ano de 2022 traz em seu bojo os trabalhos de 
conclusão de curso (TCCs) dos alunos da pós-graduação, selecionados por 
professores e orientadores da Escola de Contas Professor Pedro Aleixo.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625725 
 
TCE-PE 
Consórcio de Transportes deve suspender transferências de créditos 
 
O conselheiro Marcos Loreto expediu, na última sexta-feira (17), uma Medida 
Cautelar determinando a suspensão das transferências de antecipações de 
créditos por parte do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana (CTM) 
para o sindicato das empresas de transportes, conhecido como Urbana-PE. 
Loreto é relator dos processos do CTM em 2022. A Cautelar (n° 22100239-0) teve 
como base um pedido realizado pela equipe técnica do TCE para que as 
transferências fossem suspensas até que sejam comprovadas a correspondência 
entre os déficits apurados pelo CTM, mês a mês, e as respectivas transferências 
realizadas. O relatório de auditoria destacou que atualmente vêm sendo 
realizados pagamentos mensais de R$ 8 milhões, em média, na aquisição de 
créditos eletrônicos para garantir o cumprimento da frota, sem que haja 
comprovação do integral repasse da Urbana às operadoras deficitárias. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/385-
2022/junho/6597-cautelar-determina-suspensao-de-transferencias-de-creditos-da-
ctm-para-a-urbana-pe 
 
TCE-PI 
TCE Piauí fiscaliza 159 municípios para validação do IEGM 2021 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) realiza desde a última 
segunda-feira (20) um trabalho inspeção presencial para validação do Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) referente ao exercício de 2021. Ao todo, 
15 equipes de fiscalização estão em campo, visitando 159 municípios piauienses. 
O trabalho segue até o dia 08 de julho. A fiscalização visa verificar, in loco, as 
respostas prestadas pelos gestores nos questionários aplicados pelo IEGM, 
referentes a 2021, para aferir se as informações estão corretas e de acordo com a 
realidade dos municípios. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-fiscaliza-159-municipios-para-validacao-do-
iegm-2021/ 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RN 
Portal da Cidadania: novo serviço disponibiliza informações relativas a atos de 
pessoal 
 
O Tribunal de Contas do Estado lançou, por meio da sua Ouvidoria, o Portal da 
Cidadania, mais um espaço em sua página na internet que disponibiliza 
informações significativas relativas a atos de pessoal na administração pública, 
tais como: admissão de pessoal, concessões de aposentadoria, reforma, 
transferência para a reserva remunerada e pensão, consulta processual, emissão 
e validação de certidão, além de outros esclarecimentos relacionados ao tema, 
assim como no tocante à legislação pertinente e às respectivas decisões. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4225#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
Vice-presidente do TCE-RS visita Tribunal de Contas do Paraná 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Marco 
Peixoto, visitou, na última terça-feira (21), o Tribunal de Contas do Paraná (TCE-
PR). Na ocasião, o conselheiro do TCE gaúcho convidou o presidente do TCE-
PR, Fábio Camargo, para participar de evento da Associação das Entidades 
Oficiais de Controle Público do Mercosul (ASUR), que será realizado em Foz do 
Iguaçu nos dias 11 e 12 de agosto deste ano. Além das cortes de contas 
brasileiras, irão participar mais de 20 integrantes do bloco argentino. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/vice-presidente-do-tce-rs-visita-tribunal-de-
contas-do-parana/ 
 
TCM-SP 
Ações conjuntas das instituições garantem a supremacia do interesse público, 
destacam parlamentares e conselheiros durante a entrega do relatório da CPI da 
Prevent Senior 
 
Diversas instituições e órgãos de controle contribuíram para o sucesso das 
investigações da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Prevent Senior, 
aprovada pelo Plenário da Câmara Municipal de São Paulo em setembro de 2021 
e concluída no mês de abril, para analisar a atuação da operadora de saúde na 
capital paulista no cenário da crise sanitária da Covid-19.  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48095 
 
 


