
 
 

	 	

 
  Nº 075/2022 Data: 15-07-22 

TCU 
Servidores e colaboradores do TCU têm novo Código de Conduta Ética 
 
Está em vigor, desde meados de março deste ano, o Novo Código de Conduta 
Ética dos Servidores do TCU. A norma está disponível para consulta na página da 
Gestão da Ética. O texto trata de assuntos relevantes e atuais, como atuação em 
redes sociais e mídias alternativas, manifestações de servidores envolvendo o 
nome do Tribunal e exercício de atividades político-partidárias. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/servidores-e-colaboradores-do-tcu-tem-
novo-codigo-de-conduta-etica.htm 
 
Seminário das entidades de fiscalização da América do Sul aborda pobreza e 
gênero 
 
O encontro teve o objetivo de reunir as entidades fiscalizadoras superiores (EFS) 
participantes da auditoria coordenada de "Políticas para o cumprimento das metas 
do ODS 1 e mitigação do impacto da Covid 19 com ênfase na diminuição das 
desigualdades de gênero" e conhecer o grau de aplicação e implementação das 
decisões governamentais tendentes a pôr fim à pobreza, no contexto da crise 
econômica, social e sanitária da covid-19. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/seminario-das-entidades-de-
fiscalizacao-da-america-do-sul-aborda-pobreza-e-genero.htm 
 
TCE-AC 
SISTEMAS ALICE E MACROS SÃO APRESENTADOS AO CORPO TÉCNICO 
DO TCE/AC 
 
A Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União apresentaram na 
manhã desta terça-feira, 12, os sistemas Alice e Macros para o corpo técnico do 
Tribunal de Contas do Estado do Acre. Os sistemas incluem vários bancos de 
dados e facilitam o trabalho de controle externo. O Presidente do TCE/AC, 
Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, participou da apresentação dos sistemas, 
feita pelo Superintendente da Controladoria-Geral da União no Estado do Acre, 
Osmar Nilo Bezerra. “Os sistemas agregam várias informações e que possibilitam 
uma avaliação exata quanto a questão dos riscos na aplicação de recursos 
públicos”, afirmou o Secretário do TCU/AC, Jorge Luiz de Moraes Fonseca. 
https://tceac.tc.br/2022/07/13/sistemas-alice-e-macros-sao-apresentados-ao-
corpo-tecnico-do-tce-ac/ 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-AL 
Ouvidoria do TCE/AL recebe treinamento sobre desafios e adequações da nova 
lei LGPD 
 
Foi realizada, nesta quarta-feira (13), a reunião de trabalho do Núcleo Geral de 
Proteção de Dados, com a Coordenadora da Ouvidoria do Tribunal de Contas de 
Alagoas , Alexandra Berto e a Coordenadora do grupo de trabalho de Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), Nathalia Peixoto. O encontro teve como objetivo 
elevar o nível de conformidade de procedimentos na implementação da Lei. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg1MA==&titulo=Ouvidoria_do_TCE/AL_recebe_treinamento_so
bre_desafios_e_adequa%C3%A7%C3%B5es_da_nova_lei_LGPD&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Conselheiro do TCE-AM suspende pregão da Secretaria Municipal de Saúde em 
Coari 
 
Cautelarmente, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), 
Fabian Barbosa, suspendeu um processo licitatório no município de Coari. A 
licitação tinha por objetivo registro de preços para contratação de empresa 
especializada em serviços de consulta médica pela Secretaria Municipal de 
Saúde. O processo publicado no portal da transparência de Coari avisou sobre a 
abertura do Pregão Presencial 39 de 2022. No entanto, as informações do edital 
não foram disponibilizadas na íntegra, em desacordo com a Lei de Acesso à 
Informação. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56531 
 
TCE-CE 
Programa Transparência Ativa aborda digitalização de processos e serviços 
online do TCE Ceará 
 
A digitalização de processos e os serviços online do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará serão temas de destaque do penúltimo programa de rádio 
Transparência Ativa. O episódio vai ao ar nesta segunda-feira (18), às 14 horas, 
na rádio O Povo/CBN. O secretário adjunto de Serviços Processuais do TCE 
Ceará, Frank Martins, abordará as iniciativas que facilitam o acesso, reduzem 
custo, democratizam as informações e ajudam a sociedade a ter mais controle 
sobre a gestão pública. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5016-programa-transparencia-
ativa-aborda-digitalizacao-de-processos-e-servicos-online-do-tce-ceara 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Presidentes do TCE Ceará e da TV Ceará assinam acordo de cooperação para 
veicular o Acontece TV 
 
O programa de televisão institucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 
o Acontece TV, está ganhando mais alcance. Na manhã desta quarta-feira (13/7), 
o presidente do TCE, conselheiro Valdomiro Távora, e a presidente da Fundação 
de Teleducação do Estado (Funtelc), Moema Soares, assinaram Acordo de 
Cooperação para veicular o noticiário da Corte na grade de programação da 
emissora TV Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5017-presidentes-do-tce-ceara-e-
da-tv-ceara-assinam-acordo-de-cooperacao-para-veicular-o-acontece-tv 
 
TCE-ES 
Em palestra, Taufner alerta sobre desigualdade de regras previdenciárias entre 
estados 
 
O conselheiro Domingos Taufner, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo (TCE-ES), ministrou palestra sobre “Temas atuais e desafios dos 
RPPS”, nesta quarta-feira (13), no 1º Seminário Nacional de Investimentos e 
Gestão Previdenciária da Aneprem (Associação Nacional de Entidades de 
Previdência Municipal). O evento acorreu em São Luís, no Maranhão. 
https://www.tcees.tc.br/em-palestra-taufner-alerta-sobre-desigualdade-de-regras-
previdenciarias-entre-estados-e-municipios-causadas-apos-a-reforma-da-
previdencia/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT e Sefaz assinam termo de cooperação e fortalecem rede educacional 
 
A assinatura de mais um termo de cooperação fortalece a rede educacional 
formada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Nesta quarta-feira 
(13), a Corte de Contas firmou parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz) para o desenvolvimento do Programa Estadual de Cidadania Fiscal. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-sefaz-assinam-termo-de-cooperacao-
e-fortalecem-rede-educacional/54476 
 
TCM-PA 
Falece ex-deputado Haroldo Tavares, autor do projeto que criou o TCMPA 
 
É com profundo pesar que o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) 
lamenta o falecimento do ex-deputado estadual Haroldo Heráclito Tavares da 
Silva, ocorrido na última segunda-feira (11). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/falece-ex-deputado-haroldo-tavares-autor-do-
projeto-que-criou-o-tcmpa/ 
 



 
 

	 	

 
TCE-PB 
TCE-PB E MPPB FIRMAM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CRIANDO O 
OBSERVATÓRIO DE GESTÃO PÚBLICA 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e o Ministério Público do 
Estado (MPPB) firmaram na manhã desta quinta-feira (14), acordo de parceria e 
cooperação técnica para implantação do Observatório da Gestão Pública na 
Paraíba. O termo foi assinado em reunião na sede do TCE-PB pelo presidente do 
Tribunal de Contas, conselheiro Fernando Catão e pelo procurador-geral de 
Justiça do MPPB, Antônio Hortêncio Rocha Neto. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-e-mp-pb-firmam-acordo-de-cooperacao-
tecnica-criando-o-observatorio-de-gestao-publica-1 
 
TCM-RJ 
TCMRJ emite Parecer Prévio favorável à aprovação da Prestação de Contas de 
Governo 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio aprovou, nesta quarta-feira, dia 13 de 
julho, o Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, relativas ao exercício de 2021. Por unanimidade, os conselheiros 
decidiram pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das Contas de 
Governo, sem ressalvas, de responsabilidade do Prefeito Eduardo Paes. O 
Parecer, fundamentado e balizado por critérios estritamente técnicos, do 
conselheiro-relator, Bruno Maia de Carvalho, apontou oito Alertas, 23 
Determinações, 10 Recomendações e 11 Oportunidades de Melhoria, na 
Avaliação de Políticas Públicas. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16252&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS realizou o 14º Encontro de Controle e Orientação em Pelotas 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou, em Pelotas, nesta quinta-feira 
(14), o 14º Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO), na parte da 
manhã, no auditório do Sicredi e, à tarde, na Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel). A atividade contou com 425 participantes de 28 municípios fiscalizados 
pelo Serviço Regional de Auditoria do TCE-RS na cidade.  O evento proporcionou 
um diálogo com prefeitos, presidentes das câmaras municipais, vereadores, e 
demais gestores, no sentido de orientar os administradores públicos para as boas 
práticas na gestão, qualificando a aplicação dos recursos públicos e evitando 
irregularidades. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-realizou-o-14o-encontro-de-controle-
e-orientacao-em-pelotas/ 
 



 
 

	 	

TCE-RS divulga relatório de atividades do 1º trimestre de 2022 
 
Em Sessão Plenária Administrativa desta quarta-feira (12), o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS) aprovou seu relatório de atividades referente ao 1º trimestre 
de 2022. O documento será entregue à Assembleia Legislativa, cumprindo o 
previsto nas Constituições Federal e Estadual. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-divulga-relatorio-de-atividades-do-1o-
trimestre-de-2022/ 
 
TCE-SP 
Programa Controle Externo sobre processo eletrônico do TCESP será exibido no 
dia 15 
 
A TV Alesp reprisa, na sexta-feira (15/7), às 20h30, o programa de entrevistas 
‘Controle Externo’ do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) com a  
Gestora do Processo Eletrônico (e-TCESP), Sandra Maia. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-programa-controle-externo-sobre-processo-
eletronico-tcesp-sera-exibido-dia-15 
 
PodContas explica aplicação da Lei de Liberdade Econômica 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas 
principais plataformas digitais o 65º episódio do PodContas, podcast voltado ao 
aprimoramento dos conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e servidores 
que atuam nos órgãos municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. O programa 
contou com a participação do Administrador, fundador do Instituto Liberal de São 
Paulo (ILISP) e empresário Marcelo Faria e do Advogado e Assessor Jurídico do 
ILISP Lucas Sampaio. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-podcontas-explica-aplicacao-lei-liberdade-
economica 
 
TCM-SP 
TCMSP realiza nova pesquisa on-line para avaliar condições do ensino municipal 
na capital 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) lança nova pesquisa 
on-line dirigida aos responsáveis por alunos das escolas municipais, nessa 
segunda-feira (27/6), para avaliar as condições do ensino na rede pública 
municipal da capital no primeiro semestre de 2022. As 26 perguntas da pesquisa 
são divididas por temas que abordam o funcionamento e o uso do tablet nas 
atividades escolares, aspectos relacionados às aulas e aprendizagem, questões 
sobre uniformes e material escolar, além de informações gerais como composição 
da família e renda familiar. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48186 
 



 
 

	 	

Imprensa repercute questionamento feito pelo TCMSP à SME sobre uniformes 
escolares 
 
Nesta quinta-feira (14/07), os veículos de comunicação, TV Globo, G1 Notícias, 
Rádio CBN e Rádio Band News, repercutiram questionamento realizado pelo 
conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), e relator 
da matéria, Mauricio Faria, ao secretário municipal de Educação, sobre o 
fornecimento de uniformes escolares para alunos da rede pública de ensino. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48605 
 
TCE-TO 
Apenas 40% das remessas do Sicap Atos de Pessoal foram reenviadas ao TCE 
 
O prazo final para os gestores estaduais e municipais reenviarem os documentos 
referentes a 1ª remessa de 2021 até a 6ª de 2022, via Sistema Integrado de 
Controle e Auditoria Pública (Sicap), módulo Atos de Pessoal, é às 23h59 do dia 
30 julho deste ano. 
https://www.tceto.tc.br/apenas-40-das-remessas-do-sicap-atos-de-pessoal-foram-
reenviadas-ao-tce-to/ 
 


