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TCE-CE 
TCE Ceará e de Santa Catarina apresentam experiências de simplificação de 
documentos durante evento virtual 
 
Linguagem cidadã no dia a dia das organizações públicas. Esse foi o tema do 
evento virtual “Simplifica aí”, uma iniciativa do Grupo de Trabalho Permanente de 
Legística da Câmara Municipal de Belo Horizonte, realizado nesta quarta-feira 
(27/7). O encontro a distância contou com a presença do coordenador do 
Laboratório de Inovação em Controle do TCE Ceará, vinculado ao Instituto 
Plácido Castelo (IPC), Paulo Alcântara, e da coordenadora do Programa de 
Linguagem Simples e Inovação Jurídica do TCE-SC, Joseane Aparecida Corrêa. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5037-tce-ceara-e-de-santa-
catarina-apresentam-experiencias-de-simplificacao-de-documentos-durante-
evento-virtual 
 
TCE-ES 
100% dos municípios do ES com Regime Próprio de Previdência Social já 
instituíram sistema complementar de aposentadoria 
 
Todos os 34 municípios do Espírito Santo, e o governo do Estado, entes que 
possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), já se adequaram às 
determinações feitas pela Emenda Constitucional 103/2019, a reforma da 
Previdência, e já aprovaram a lei para instituir o Regime de Previdência 
Complementar (RPC) para os servidores efetivos. É o que mostra o Painel de 
Acompanhamento Mensal da Implementação do RPC, do governo federal. 
https://www.tcees.tc.br/100-dos-municipios-do-es-com-regime-proprio-de-
previdencia-social-ja-instituiram-sistema-complementar-de-aposentadoria/ 
 
Encerrado monitoramento de Planos de Ação de prefeituras para melhorar 
estrutura da Administração Tributária 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) considerou finalizado 
o monitoramento dos Planos de Ação, decorrente dos acórdãos 596/2019, 
597/2019, 433/2020, 167/2019, 1666/2019 – 1ª Câmara, propostos por seis 
municípios do do Estado, a fim de sanar problemas identificados pela auditoria da 
Corte quanto a estrutura legislativa, física e organizacional da Administração 
Tributária Municipal. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-encerra-monitoramento-de-planos-de-acao-de-
prefeituras-para-melhorar-estrutura-da-administracao-tributaria/ 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MA 
Secretaria de Fiscalização do TCE divulga nova lista de municípios cujos portais 
da transparência serão avaliados 
 
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (Sefis) divulgou 
mais uma relação de fiscalizados cujos portais da transparência serão submetidos 
a avaliação. A Ordem de Serviço Sefis/Nufis II n° 15/2022, que define os 
fundamentos da fiscalização, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE, 
edição do dia 29/07. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2406-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce-
divulga-nova-lista-de-municipios-cujos-portais-da-transparencia-serao-avaliados 
 
TCE-MT 
Comitê de Saúde do TCE-MT aponta ineficiência na execução do MT Mais 
Cirurgias 
 
O Comitê Temático de Saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
apontou a ineficiência dos municípios na execução do programa estadual Mais 
MT Cirurgias. O diagnóstico, apresentado na manhã desta quinta-feira (28), 
mostra que, embora o Governo do Estado tenha feito repasses de cerca de R $18 
milhões, as cirurgias e as prestações de contas não foram devidamente 
realizadas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comite-de-saude-do-tce-mt-aponta-ineficiencia-
na-execucao-do-mt-mais-cirurgias/54557 
 
TCM-PA 
Trabalho do TCMPA na educação tem novo destaque na mídia nacional 
 
Na última sexta-feira (29), o portal de notícias UOL publicou a matéria “Com 
milhões passando fome, verba de merenda fica parada em prefeituras”, escrita 
pelas jornalistas Ana Paula Bimbati e Camila Turtelli. A reportagem traz 
informações sobre dinheiro público que sobra nos cofres das prefeituras 
brasileiras para compra de merenda escolar, enquanto a população vive 
momentos de insegurança alimentar. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/trabalho-do-tcmpa-na-educacao-tem-novo-
destaque-na-midia-nacional/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PE 
Corregedorias discutem parceria institucional 
 
Na manhã desta quinta (28), as corregedorias do TCE-PE e do MPC-PE 
promoveram reunião de trabalho para discutir a integração das suas atividades no 
âmbito do acompanhamento da gestão processual do Tribunal. Participaram do 
encontro o corregedor-geral do TCE-PE, conselheiro Valdecir Pascoal, o 
procurador-geral do MPC-PE, Gustavo Massa, e o corregedor do MPC-PE, Guido 
Rostand. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6647-corregedorias-discutem-parceria-institucional 
 
TCE-RJ 
TCE determina tomada de contas especial para apurar contratação de OS 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou a 
instauração de tomada de contas especial, a ser providenciada pelo atual titular 
do Controle Interno do Município de Valença, para apurar a contratação, em 2018, 
da Organização Social (OS) Cruz Vermelha Brasileira - Filial Estado do Rio de 
Janeiro (CVB-RJ). Pelo valor de R$ 5,98 milhões, a OS assumiu a 
operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde na 
cidade. Porém, uma representação interposta no TCE-RJ elencou supostas 
irregularidades no contrato de gestão que burlariam o princípio do concurso 
público e as condições elencadas na Lei Federal nº 8.666/93. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_determina_tomada_de_contas_espec
ial_para_apurar_contratacao_de_os 
 
Estudo histórico conclui que o Tribunal teve sua gênese há 130 anos 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/estudo_historico_conclui_que_o_tce_rj_t
eve_sua_genese_ha_130_anos 
 
TCE-RS 
Revista científica do TCE-RS está recebendo artigos para publicação 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), por meio da Escola de Gestão e 
Controle Francisco Juruena (ESGC), informa que está recebendo artigos para 
publicação na revista científica Crítica & Controle, lançamento do TCE-RS em 
parceria com o curso de mestrado em Economia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). A proposta do periódico é abordar temas relevantes 
para o controle externo, com foco em políticas públicas. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/prazo-de-envio-de-artigos-para-a-revista-
cientifica-do-tce-rs-esta-aberto/ 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-SP 
TV Bandeirantes traz reportagem sobre TCMSP e entrevista com o conselheiro-
presidente João Antonio da Silva Filho 
  
Nesse último sábado, 30 de julho, o programa Olhar de Repórter, da Rede 
Bandeirantes de Televisão, trouxe uma reportagem sobre o Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP), na qual explicou o trabalho de controle externo 
e fiscalização das contas públicas municipais realizado pela instituição. 
Entrevistado para a matéria, o secretário-geral do Tribunal, Ricardo Epaminondas 
Panato, esclareceu ao público qual a composição do colegiado da Corte de 
Contas paulistana e a formação dos técnicos da casa, todos servidores de 
carreira concursados. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48993 
 


