
 
 

	 	

 
  Nº 071/2022 Data: 08-07-22 

TCE-AC 
TCE/AC FIRMA TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MP/AC 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald 
Polanco Ribeiro, assinou na manhã desta terça-feira, 05, o termo de cooperação 
técnica interinstitucional com o Ministério Público do Acre. 
https://tceac.tc.br/2022/07/06/tce-ac-firma-termo-de-cooperacao-tecnica-com-mp-
ac/ 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM participa de workshop e lançamento de comitê no Amapá 
 
O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico 
Desterro, participou, na manhã desta quinta-feira (7), do seminário ‘Tribunais de 
Contas e as Perspectivas de Novos Modelos de Administração Pública’, realizado 
pelo Tribunal de Contas do Amapá (TCE-AP), em parceria com o Instituto Rui 
Barbosa, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56366 
 
TCM-BA 
TCM divulga duas súmulas para orientar Gestores Municipais 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia aprovou duas novas Súmulas com 
o objetivo de orientar os gestores municipais na elaboração de editais de licitação, 
de modo a impedir restrição de competitividade e promover a mais ampla 
publicidade – possibilitando maior disputa e a escolha da melhor oferta em termos 
de qualidade e preço para o ente público. 
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-divulga-duas-sumulas-para-orientar-gestores-
municipais/ 
 
TCE-ES 
Tribunal de Contas aprecia prestação de contas anual de 2021 do governador do 
ES nesta segunda-feira (11), às 13 horas 
 
Na próxima segunda-feira, 11 de julho, às 13 horas, o Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo (TCE-ES) realiza a sessão especial destinada à 
apreciação da Prestação de Contas Anual (PCA) do governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande, referente ao exercício de 2021. O relator do processo 
é o conselheiro Sérgio Aboudib.  
https://www.tcees.tc.br/tribunal-de-contas-aprecia-pca-2021-do-governador-do-es-
nesta-segunda-feira-11-as-13-horas/ 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MA 
Presidente do TCE visita Econúcleo da Defensoria Pública do Estado 
 
Compartilhar boas práticas é o caminho mais rápido e seguro para encarar os 
desafios de uma realidade em constante mutação. Dentro dessa lógica, cada vez 
mais adotada no contexto das organizações públicas do país, especialmente do 
controle externo, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) promoveu nesta 
quinta-feira (07), visita ao Econúcleo da Defensoria Pública no Maranhão, um 
projeto que envolve práticas ecologicamente corretas em todas as etapas de sua 
construção, manutenção e funcionamento. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2393-presidente-do-tce-visita-
econucleo-da-defensoria-publica-do-estado 
 
TCE-PA 
Tribunal de Contas institui Comitê Gestor do Plano de Sustentabilidade 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) iniciou, em junho, as 
atividades do Comitê Gestor do Plano de Sustentabilidade (CGPS) da instituição. 
A criação do Comitê está em alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), 
que busca, conforme o objetivo 16, construir organizações eficazes, responsáveis 
e inclusivas em todos os níveis. Instituído por meio da Portaria nº 38.635, de 1º de 
junho de 2022, o CGPS tem a competência de realizar o diagnóstico sustentável 
do Tribunal, bem como elaborar o Plano de Logística Sustentável, que será 
submetido à aprovação do Tribunal Pleno da Corte de Contas. 
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6581-tribunal-de-contas-institui-
comite-gestor-do-plano-de-sustentabilidade 
 
TCM-PA 
GAEPE Arquipélago do Marajó realiza primeira reunião de trabalho 
 
O GAEPE Arquipélago do Marajó, grupo formado a partir do projeto 
“Fortalecimento da Educação nos Municípios do Pará”, do TCMPA, realizou sua 
primeira reunião virtual na manhã desta terça-feira (05). O grupo é formado por 
diversas Instituições parceiras, de vários segmentos, além dos gestores 
municipais do Marajó, que juntos com a Corte de Contas irão pensar e executar 
soluções práticas para a melhoria dos índices de educação na região, a partir dos 
relatórios elaborados pelo Tribunal. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/gaepe-arquipelago-do-marajo-realiza-primeira-
reuniao-de-trabalho/ 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PB 
AUDITORIA DO TCE-PB TRAÇA PANORAMA HÍDRICO DO ESTADO, 
CONSTATA FALTA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO CONTRA CRIMES 
AMBIENTAIS EM RIOS 
 
O relatório da Auditoria Temática do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
coordenada pelo Núcleo de Avaliação de Engenharia do TCE-PB (Nave), traçou 
um panorama hídrico da Paraíba. O relatório chama a atenção para falta de uma 
gestão de risco, ausência de fiscalização e repressão a crimes ambientais para 
conservação dos leitos dos rios e a preocupação com a obra de construção do 
canal de integração das vertentes litorâneas, que já está em andamento há mais 
de 10 anos. Conhecido como canal Acauã-Araçagi e considerada a maior obra 
hídrica no Estado, já recebeu investimento superior  a R$ 1 bilhão e ainda não 
conseguiu cumprir com os objetivos para os quais foi planejado. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/auditoria-do-tce-pb-traca-panorama-hidrico-do-
estado-constata-falta-de-planejamento-e-fiscalizacao-contra-crimes-ambientais-
em-rios 
 
TCE-PE 
Secretaria terá que suspender pagamentos ao CEASA 
 
Uma Medida Cautelar (processo TC nº 22100628-0), expedida monocraticamente 
pelo conselheiro Carlos Porto no último dia 30 de junho, suspendeu os 
pagamentos de um Termo de Ajuste de Contas (TAC) que seria celebrado entre a 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado (SDA) e o Centro de 
Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEASA). O TAC é um instrumento 
aplicável para a regularização de pagamento pelo fornecimento de bens ou de 
prestação de serviços sem contrato. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/346-
2021/julho/6613-secretaria-de-desenvolvimento-agrario-tera-que-suspender-
pagamentos-ao-ceasa 
 
TCE-RN 
TCE homologa Termo de Ajustamento entre Ministério Público de Contas e 
Emprotur 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) homologou, nesta terça-feira (06), um 
Termo de Ajustamento de Gestão entre o Ministério Público de Contas e a 
Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A (Emprotur) para readequar a 
remuneração da diretoria da instituição. Os vencimentos vinham sendo 
equiparados aos dos secretários de Estado, o que não é permitido pela 
legislação. 
https://tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4228#gsc.tab=0 
 



 
 

	 	

TCE-RS 
Região de Frederico Westphalen recebe 14º Encontro de Controle e Orientação 
do TCE-RS 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou, em Frederico Westphalen, 
nesta quinta-feira (07), o 14º Encontro Regional de Controle e Orientação 
(ERCO), na URI. A atividade contou com cerca de 850 participantes dos 55 
municípios fiscalizados pelo Serviço Regional de Auditoria do TCE-RS na cidade. 
Essa é a quinta etapa do ERCO, que iniciou em Santa Cruz do Sul, no dia 02 de 
junho, e já passou por Caxias do Sul, Erechim e Santo Ângelo. Os Encontros 
consistem em uma série de eventos que percorrerão o Rio Grande do Sul, com 
objetivo de orientar os administradores públicos para as boas práticas na gestão, 
qualificando a aplicação dos recursos e evitando irregularidades. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/regiao-de-frederico-westphalen-recebe-14o-
encontro-de-controle-e-orientacao-do-tce-rs/ 
 
Municípios gaúchos são destaque em ranking de informações contábeis e fiscais 
 
O Tesouro Nacional divulgou, recentemente, a Edição 2022 do Ranking da 
Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, que avalia a consistência dos dados 
contábeis e fiscais enviados pelos estados e municípios brasileiros. Dos 365 
municípios que obtiveram a melhor nota, 117 são gaúchos, o que representa 32% 
do total. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/municipios-gauchos-sao-destaque-em-
ranking-de-informacoes-contabeis-e-fiscais/ 
 
TCE-RO 
TCE, MPC e Estado assinam TAG para retomada e conclusão de obra inacabada 
de auditório no CPA, que será a futura sede Escola de Governo 
 
Com a finalidade principal de estabelecer condições para a retomada e conclusão 
da obra inacabada do auditório/almoxarifado, anexo ao Centro Político 
Administrativo (CPA) em Porto Velho, foi celebrado nesta quarta-feira (6/7) Termo 
de Ajustamento de Gestão (TAG) envolvendo o Tribunal de Contas (TCE-RO), o 
Ministério Público de Contas (MPC-RO) e o Governo do Estado, tendo como 
compromissários a Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos 
Administrativos (Sugesp), a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos 
(Seosp), a Superintendência Estadual de Licitações (Supel) e a Secretaria de 
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). 
https://tcero.tc.br/2022/07/06/tce-mpc-e-estado-assinam-tag-para-retomada-e-
conclusao-de-obra-inacabada-de-auditorio-no-cpa-que-sera-a-futura-sede-escola-
de-governo/ 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SP 
Programa Controle Externo aborda processo eletrônico do TCESP 
 
O programa de entrevistas ‘Controle Externo’ do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP) estreia na sexta-feira (8/7), às 20h30, mais um episódio 
inédito na grade da TV Alesp. A convidada da edição é a Gestora do Processo 
Eletrônico (e-TCESP), Sandra Maia, que, durante a conversa com o apresentador 
Fernando Martins, fala sobre as vantagens do trâmite processual de forma 
eletrônica e a importância do sistema durante o período da pandemia da COVID-
19. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-programa-controle-externo-aborda-processo-
eletronico-tcesp 
 
TCE-TO 
TCE/TO e TJ firmam parceria para reduzir processos no judiciário 
 
Você sabe o que é dívida ativa? É uma espécie de base de dados usada para 
inscrever nomes de pessoas (físicas ou jurídicas) que deixaram de pagar 
impostos, taxas e multas, por exemplo. E é responsabilidade do gestor público 
cobrar essa dívida, que é uma importante fonte de recursos para os cofres 
públicos. Evitar o excesso de demandas judiciais para receber esses débitos é o 
foco do protocolo de intenções assinado na manhã desta quinta-feira, 7, entre 
representantes do Tribunal de Justiça do Estado (TJTO) e do Tribunal de Contas 
do Tocantins (TCE/TO). 
https://www.tceto.tc.br/tce-to-e-tj-firmam-parceria-para-reduzir-processos-no-
judiciario/ 
 


