
 
 

	 	

 
  Nº 072/2022 Data: 11-07-22 

TCU 
TCU aprova modelo associativo para operação da ferrovia interna no Porto de 
Santos 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou o processo de desestatização da 
Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips) e aprovou o novo modelo de operação, 
um modelo associativo. Foram avaliados os atos e os procedimentos 
preparatórios para a cessão onerosa de uso da Fips, localizada no interior da área 
poligonal do Porto de Santos, de titularidade da Santos Port Authority (SPA), 
empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-modelo-associativo-para-
operacao-da-ferrovia-interna-no-porto-de-santos.htm 
 
Manual aborda o papel das Entidades de Fiscalização no fortalecimento da 
credibilidade orçamentária 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) promoveu, em 1º de julho, o workshop de 
apresentação da minuta do handbook sobre a atuação das Entidades de 
Fiscalização Superiores (EFS) para fortalecer a credibilidade orçamentária dos 
países. O manual será referência em conceitos, orientações e boas práticas para 
contribuir com as EFS no cumprimento do papel de fiscalizar a credibilidade dos 
orçamentos das nações. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/manual-aborda-o-papel-das-entidades-
de-fiscalizacao-no-fortalecimento-da-credibilidade-orcamentaria.htm 
 
TCE-AM 
Buscando trocar experiências, ouvidor do TCE-AM visita Tribunais de Contas de 
São Paulo 
 
O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro 
Josué Cláudio, visitou os Tribunais de Contas do Estado e do Município de São 
Paulo (TCE-SP e TCM-SP). As reuniões com as equipes técnicas das Cortes 
serviram para trocar experiências que busquem a aproximação dos Tribunais com 
a sociedade. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56366 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-BA 
TCE/BA propõe aprovação das contas do governador, com recomendações, 
enfâses e um alerta 
 
Em sessão plenária desta quinta-feira (7.07), o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA) decidiu, por maioria de votos, pelo encaminhamento à 
Assembleia Legislativa de Parecer Prévio sobre as contas do chefe do Poder 
Executivo, governador Rui Costa, referentes ao exercício de 2021, com proposta 
de aprovação, com recomendações, sete ênfases (assuntos relevantes à gestão) 
e um alerta. A proposta de encaminhamento pela aprovação, feita pelo relator do 
processo, conselheiro João Evilásio Bonfim, foi acompanhada pelos conselheiros 
Inaldo da Paixão Santos Araújo, Antonio Honorato de Castro Neto e Gildásio 
Penedo Filho. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-propoe-aprovacao-das-contas-do-
governador-com-recomendacoes-enfases-e-um-alerta 
 
TCM-BA 
SERVIDORES DO TCM PARTICIPAM DE COMITÊ DO IRB PARA ESTUDO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
O superintendente de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia, conselheiro substituto Antônio Emanuel Andrade de Souza, e o assessor, 
Joubert Ferreira da Silva Neto, participaram, nessa quinta-feira (07/07), do 
workshop “Tribunal de Contas e a Perspectiva de Novos Modelos de 
Administração Pública”, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amapá 
(TCE-AP), com o apoio do Instituto Rui Barbosa (IRB) e do Tribunal Regional 
Eleitoral do Amapá (TRE-AP). 
https://www.tcm.ba.gov.br/servidores-do-tcm-participam-de-comite-do-irb-para-
estudo-da-administracao-publica/ 
 
TCE-CE 
Instituto Plácido Castelo é recredenciado para realizar cursos de pós-graduação 
latu sensu 
 
A Escola de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Instituto Plácido 
Castelo (IPC), continuará com a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, na 
área da sua competência. O recredenciamento foi concedido pelo Conselho 
Estadual de Educação do Ceará (CEE), a partir de 1º de janeiro de 2022 até 31 
de dezembro de 2026. A informação está no parecer nº 291/2022, emitido pela 
Câmara da Educação Superior e Profissional, do CEE. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5010-instituto-placido-castelo-e-
recredenciado-para-realizar-cursos-de-pos-graduacao-latu-sensu 
 
 



 
 

	 	

 
Qualidade processual e linguagem acessível serão discutidos no programa de 
rádio Transparência Ativa 
 
O programa de rádio Transparência Ativa desta segunda-feira (11/7) vai discutir a 
qualidade processual e a linguagem acessível das informações do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará. O décimo episódio vai ao ar a partir das 14 horas, na 
rádio O Povo/CBN. O coordenador do Laboratório de Inovação em Controle (LIC) 
do TCE Ceará, Paulo Alcântara, e a assessora de Qualidade e Inovação do 
Tribunal, Derlange Maia, participam do programa. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5007-qualidade-processual-e-
linguagem-acessivel-serao-discutidos-no-programa-de-radio-transparencia-ativa 
 
TCE-MA 
Auditora representa TCE em visita à Escola de Gestão do TCM-SP 
 
A auditora de controle externo e escritora, Rossana Ingrid Jansen dos Santos, 
visitou, nesta semana, Escola Superior de Gestão e Contas (EGC) do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo. A visita se deu em função do trabalho 
desenvolvido por ela na condição de Líder de Ação Educacional da Escola 
Superior de Controle Externo (Escex), por meio dos projetos “Encontro com 
Escritores” e “Clube de Leitura Maria Firmina dos Reis. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2394-auditora-representa-tce-em-visita-
a-escola-de-gestao-do-tcm-sp 
 
TCE-MT 
Estreitando laços: TCE-MT e Atricon assinam acordo de cooperação para 
execução de programas e projetos estratégicos 
 
Com foco na execução conjunta, colaborativa e coordenada de programas e 
projetos estratégicos, os presidentes do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT), conselheiro José Carlos Novelli, e da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Cezar Miola, assinaram 
acordo de cooperação técnica na manhã desta quinta-feira (7). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/estreitando-lacos-tce-mt-e-atricon-assinam-
acordo-de-cooperacao-para-execucao-de-programas-e-projetos-
estrategicos/54446 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MG 
TCEMG apura irregularidades em licitação no Vale do Jequitinhonha 
 
Nessa quinta-feira, 7 de julho, a Segunda Câmara do TCEMG julgou a 
representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
quanto à existência de irregularidades no Processo Licitatório n. 024/2016 (Carta 
Convite n. 002/2016), e no Processo Administrativo nº 027/2016 – Inexigibilidade 
de Licitação nº 002/2016, promovido pelo município de Jordânia, no Vale do 
Jequitinhonha. O objeto da licitação é a contratação de empresa para a prestação 
de serviços de produção musical, aluguel, montagem e desmontagem de palco 
para as festividades de São João realizadas na municipalidade. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625758 
 
TCE-PE 
Presidente Ranilson visita laboratório de Inovação do TCE 
 
Criado para construir e despertar métodos de trabalho e iniciativas capazes de 
transformar o Tribunal de Contas do Estado Pernambuco (TCE-PE), o Prisma 
Lab, Laboratório de Inovação do TCE, recebeu nesta sexta-feira (08) o presidente 
do Tribunal, conselheiro Ranilson Ramos; o procurador-geral de Contas de 
Pernambuco, Gustavo Massa; e o procurador jurídico do TCE, Aquiles Viana 
Bezerra. Na ocasião, eles se inteiraram das principais iniciativas de inovação hoje 
capitaneadas na Casa, conhecendo de forma detalhada as principais entregas e 
incentivando novos projetos. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/386-
2022/julho/6615-presidente-ranilson-visita-laboratorio-de-inovacao-do-tce 
 
Valdecir Pascoal participa de evento da Comissão de Ética Pública 
 
O conselheiro Valdecir Pascoal será um dos palestrantes do I Encontro de Ética 
do Poder Executivo de Pernambuco, que acontece na próxima semana no 
auditório da Procuradoria-Geral do Estado, Rua do Sol, centro do Recife. O 
objetivo do encontro é promover o debate sobre o tema, a troca de experiências e 
o compartilhamento de boas práticas, contribuindo para a otimização dos 
trabalhos da Comissão de Ética Pública de Pernambuco (CEP) e de outros, cujos 
processos estão em fase de amadurecimento. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/386-
2022/julho/6614-valdecir-pascoal-participa-de-evento-da-comissao-de-etica-
publica 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RJ 
TCE-RJ usa ferramenta de TI como aliada na fiscalização de despesas com 
pessoal 
 
Encontra-se em andamento desde fevereiro de 2022 na Subsecretaria de 
Controle de Pessoal (SUB-Pessoal), vinculada à Secretaria Geral de Controle 
Externo (SGE), Auditoria Governamental de Acompanhamento, realizada em 
todos os órgãos e entidades jurisdicionados do TCE-RJ com o objetivo de 
identificar indícios de pagamentos realizados a servidores (ativos ou 
aposentados) e a pensionistas falecidos.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_usa_ferramenta_de_ti_como_aliad
a_na_fiscalizacao_de_despesas_com_pessoal 
 
TCE-SC 
TCE/SC reúne prefeitos para debater solução de problemas que envolvem 
hospitais municipais 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) deve estudar a elaboração 
propostas de gestão para os hospitais municipais mantidos por prefeituras. O 
encaminhamento foi resultado da reunião organizada pelo conselheiro Luiz 
Eduardo Cherem, realizada na tarde desta quinta-feira (7/7), na sede da órgão de 
controle, em Florianópolis, e que contou com a participação do conselheiro 
Herneus De Nadal, relator dos processos da Secretaria da Saúde e vice-
presidente do TCE/SC, e dos prefeitos de Joinville, Adriano da Silva, e de 
Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Os dois municípios passam por situação 
semelhante, com os hospitais municipais utilizando alto percentual do orçamento 
público. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-reune-prefeitos-para-debater-solucao-de-problemas-
que-envolvem-hospitais-municipais 
 
TCE-SP 
TCE realiza outorga de medalhas em homenagem aos 90 anos da Revolução de 
32 
 
Em homenagem aos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, 
comemorada em 9 de julho, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) realizou, na quinta-feira (7/7), Solenidade Cívica de Outorga da Medalha 
Tenente Horácio Ramalho. A entrega da honraria – instituída pelo Núcleo MMDC 
da Corte de Contas paulista – aconteceu no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz 
de Anhaia Mello’ e condecorou representantes da sociedade paulista por 
apoiarem a Epopeia de 1932 e a Sociedade Veteranos de 32 MMDC. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-realiza-outorga-medalhas-homenagem-aos-
90-anos-revolucao-32 
 



 
 

	 	

TCE determina anulação da concorrência de serviços públicos de loterias de SP 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) determinou, na quarta-
feira (6/7), a anulação da concorrência que tinha por objetivo a concessão da 
prestação de serviços públicos lotéricos no Estado conhecido como leilão da 
Loteria Social. Durante sessão ordinária, o Tribunal Pleno, em sede de Exame 
Prévio de Edital, acatou parcialmente as representações formuladas contra o 
edital de concorrência internacional nº 01/2022, da Secretaria de Orçamento e 
Gestão de SP. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-determina-anulacao-concorrencia-servicos-
publicos-loterias-sp 
 


