
 
 

	 	

 
  Nº 081/2022 Data: 25-07-22 

TCE-AM 
Tribunal de Contas do AM adere ao Pacto Nacional pela Primeira Infância 
 
Em um grande pacto nacional, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) 
firmou um acordo de cooperação técnica para aumentar a proteção dos direitos 
na primeira infância. O acordo é feito em conjunto com diversos órgãos públicos 
do país. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56827 
 
TCE-GO 
Gerente de TI do TCE-GO é palestrante em evento de transformação digital 
 
O gerente de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Etsado de 
Goiás (TCE-GO), Licardino Siqueira, e o responsável pelo setor de Parcerias 
Estratégicas e Novos Negócios da empresa Softplan, Alexandre Pereira, serão os 
palestrantes do painel “Desafios da hiperautomação em processos de controle 
externo”, durante a terceira edição do Gestão Pública Talks, evento online e 
gratuito voltado a gestores e servidores públicos. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/gerente-de-ti-do-tce-go-e-palestrante-em-evento-de-
transformacao-digital 
 
TCE-MT 
TCE-MT solicita dados dos 141 municípios para traçar panorama da rede 
estadual de saúde 
 
A fim de traçar um panorama da rede estadual de saúde, o Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) solicitou uma série de informações a 141 municípios do 
estado. A iniciativa é do Comitê Temático de Saúde e resultará no 
desenvolvimento de ações em conjunto com os jurisdicionados para aumentar a 
efetividade das políticas públicas no setor. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/73 
 
Em um ano, TCE-MT consegue 100% de adesão ao Busca Ativa Escolar e é caso 
de sucesso no Brasil 
 
Um ano após o lançamento da nota técnica que convocou os 141 municípios 
mato-grossenses à adesão ao Busca Ativa Escolar, o Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT) chegou a 100% de engajamento entre as prefeituras.  A 
plataforma, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), tem o intuito de combater a evasão e o abandono escolar. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/em-um-ano-tce-mt-consegue-100-de-adesao-
ao-busca-ativa-escolar-e-e-caso-de-sucesso-no-brasil/54517 
 



 
 

	 	

 
TCE-MT reúne gestores de três relatorias ao longo de agosto e chega a 100% 
dos municípios do estado 
 
Ao longo do mês de agosto, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
realiza, no auditório da Escola Superior de Contas, mais três edições do Interage 
TCE 22, abrangendo 100% dos municípios de Mato Grosso. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-reune-gestores-de-tres-relatorias-ao-
longo-de-agosto-e-chega-a-100-dos-municipios-do-estado/54515 
 
TCM-PA 
TCMPA disciplina sistema de controle de qualidade das fiscalizações 
 
O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), levando em 
consideração a necessidade de adotar as melhores práticas existentes que 
auxiliem no aperfeiçoamento do controle externo, aprovou a Resolução 
Administrativa Nº 08/2022/TCMPA, de 06 de julho de 2022, que disciplina os 
procedimentos e a organização do sistema de controle de qualidade das 
fiscalizações, no âmbito da Corte de Contas. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-disciplina-sistema-de-controle-de-
qualidade-das-fiscalizacoes/ 
 
TCE-PE 
TCE decide que Recife não poderá locar sistema de aulas online 
 
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas homologou, em sessão realizada 
nessa quinta-feira (21), uma Medida Cautelar determinando a não continuidade 
do Pregão Eletrônico nº 05/2022 por parte da Secretaria de Educação do Recife 
(Seduc). A licitação era destinada ao Registro de Preços para locação de 73 mil 
licenças de sistema informatizado para ensino online de matemática, estimado em 
R$ 8.657.800,00 anuais, durante 12 meses. A decisão (processo TC nº 
22100617-5) foi expedida monocraticamente pela conselheira Teresa Duere no 
dia 28 de junho deste ano e valeria até a análise definitiva pelo TCE. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/386-
2022/julho/6631-tce-decide-que-recife-nao-podera-locar-sistema-de-aulas-online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PI 
TCE-PI inicia aplicação de questionário para avaliação da transparência 
 
Atenção gestores, o prazo para responder formulário de autoavalição da 
qualidade dos portais da transparência encerra no próximo dia 27 de julho. O 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) encaminhou o formulário para 
todas as entidades públicas piauienses municipais e estaduais. A iniciativa é parte 
do Programa Nacional de Transparência Pública, conforme vídeos e manuais de 
instrução disponibilizados ao final desta matéria. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-inicia-aplicacao-de-questionario-para-avaliacao-
da-transparencia/ 
 
TCE-RJ 
TCE determina que Ceperj suspenda pagamentos de projeto de R$ 282,8 milhões 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou que a 
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 
Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) suspenda pagamentos referentes a projeto 
com valor de R$ 282,8 milhões junto ao Instituto Fair Play. A Corte de Contas, em 
acórdão proferido na sessão plenária da quarta-feira 20/07, deferiu pedido de 
tutela provisória em representação proposta pela Secretaria-Geral de Controle 
Externo. A decisão estabelece ainda que sejam apresentadas informações sobre 
o Projeto “Esporte Presente - Um direito de todos”. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_determina_que_ceperj_suspenda_pa
gamentos_de_projeto_de_r_2828_milhoes 
 
Projeto-piloto mede Índice de Governança e Gestão em Segurança Pública 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) concluiu o projeto-
piloto para validação de metodologia desenvolvida pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), que consiste em acompanhamento sistemático de 778 itens de 
controle. A combinação desses parâmetros permite a construção de índices para 
medição e comparação da evolução da governança e da gestão dos órgãos de 
segurança pública do Rio de Janeiro. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/projeto_piloto_mede_indice_de_governan
ca_e_gestao_em_seguranca_publica 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-RJ 
TCMRJ firma convênio de Residência em Tecnologia da Informação com a UFRN 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) e o Instituto 
Metrópole Digital/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte estabeleceram 
parceria inédita para oferecer aos servidores o curso de pós-graduação lato 
sensu, no Programa de Residência em Tecnologia da Informação, com formação 
teórica e prática em ambiente de TI. Os objetivos específicos do convênio visam a 
implantar a turma do Programa de Residência e realizar atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em Tecnologia da Informação no âmbito do TCMRJ, 
a fim de modernizar processos e tecnologias digitais. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16279&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS suspende pagamentos em obras na Voluntários da Pátria na Capital 
 
A partir de análise realizada por equipe de auditoria do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RS), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) revogou licitação em 
que contrataria serviço de videomonitoramento inteligente e apoio no controle de 
trânsito, no valor de R$ 7.640.970,54. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/orientacao-do-tribunal-de-contas-evita-
gasto-de-r-76-milhoes-na-egr/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC esclarece dúvidas sobre proposta para distribuição da cota municipal do 
ICMS com base em indicadores de qualidade da educação 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina vai levar esclarecimentos a secretários 
de finanças de municípios do Estado sobre a proposta de novas regras para 
distribuição da cota municipal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). Entre os dias 25 e 28 de julho, o diretor de Contas de Governo, 
Moisés Hoegenn, e o auditor fiscal de controle externo Silvio Bhering Sallum, 
estarão em Chapecó, São Miguel do Oeste, Videira e Lages para falar aos 
gestores do Oeste, Meio Oeste e Planalto Sul. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-esclarece-duvidas-sobre-proposta-para-distribuicao-
da-cota-municipal-do-icms-com-base-em 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE/SC prioriza análise de 63 processos com maior impacto para a sociedade no 
primeiro ano de vigência da norma que trata dos critérios de seletividade 
 
Desde que a Portaria TC-156/2021 entrou em vigor, há um ano, o Tribunal de 
Contas de Santa Catarina (TCE/SC) avaliou 144 processos e decidiu dar 
continuidade à análise de 63 deles, definidos com base no método da 
seletividade. Tais dados estão no levantamento realizado pela Secretaria-Geral 
(SEG), que compreendeu o período de 28 de junho de 2021 a 31 de maio de 
2022. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-prioriza-analise-de-63-processos-com-maior-
impacto-para-sociedade-no-primeiro-ano-de-0 
 
TCE-SP 
Mais de um quarto das obras atrasadas ou paralisadas no Estado estão na 
Educação 
 
De acordo com levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP), o setor de Educação possui o maior número de obras atrasadas 
ou paralisadas do Estado. São 225 empreendimentos (Universidades, 
Faculdades, Escolas e similares, e quadras em Unidades de Ensino) com 
problemas de cronograma – o que representa 26% do total de 845 construções. 
https://tce.sp.gov.br/6524-mais-quarto-obras-atrasadas-ou-paralisadas-estado-
estao-educacao 
 
TCM-SP 
Imprensa especializada destaca avanços tecnológicos do TCMSP em TI 
 
O serviço de informática do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP), coordenado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), mereceu 
destaque de capa na publicação especializada ‘Convergência Digital’. O hotsite 
especial coloca o avanço tecnológico em manchete segundo a qual  “Tribunal de 
Contas da cidade de São Paulo reforça TI com hiperconvergência”. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48809 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas apresenta estudo sobre a transparência em Sergipe 
 
Entre os órgãos públicos sergipanos, as câmaras e institutos de previdência 
municipais são os que necessitam de mais estruturação e qualificação de setores 
internos envolvidos no controle de qualidade dos portais de transparência. Esta é 
uma das conclusões do estudo elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SE) sobre a transparência em Sergipe.  
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2058 
  


