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TCU 
Parceria entre TCU e GIZ busca melhorar o desempenho de megaprojetos 
 
Para estimular o desenvolvimento de megaprojetos de infraestrutura no Brasil que 
estejam alinhados a ações de preservação ambiental, a Secretaria Extraordinária 
de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações) iniciou o programa 
Viabilidade em Foco em parceria com a agência de cooperação alemã GIZ – 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ - GmbH), 
vinculada ao Ministério Federal de Cooperação Econômica e do Desenvolvimento 
da Alemanha (BMZ). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/parceria-entre-tcu-e-giz-busca-melhorar-
o-desempenho-de-megaprojetos.htm 
 
TCE-AM 
TCE-AM entrega à Justiça Eleitoral lista com nomes de gestores que tiveram 
contas reprovadas nos últimos 8 anos 
 
Para auxiliar a Justiça Eleitoral na análise de registro de candidaturas às eleições 
deste ano, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), 
conselheiro Érico Desterro, entregou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-AM), desembargador Jorge Lins, na tarde desta terça-feira (2), a lista com 
nomes de gestores que tiveram as contas reprovadas pela Corte de Contas 
amazonense nos últimos oito anos.  Na listagem há  356 reprovações de contas e 
os nomes de alguns gestores se repetem mais de uma vez. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57155 
 
TCE-BA 
Visita técnica reforça parceria entre TCE/BA e Juceb 
 
Em visita técnica ocorrida na manhã de quarta-feira (3.08), a presidente da Junta 
Comercial do Estado da Bahia (Juceb), Marise Chastinet, reuniu-se com o 
presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro 
Marcus Presidio. O objetivo da visita é fortalecer a atuação cooperada entre as 
duas instituições, aprimorando o intercâmbio de conteúdos e experiências. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/visita-tecnica-reforca-parceria-entre-tce-ba-e-
juceb 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-CE 
Especialistas discutem políticas públicas para a primeira infância em seminário 
nacional do IRB 
 
Fortalecer e materializar as políticas públicas para a primeira infância no Brasil e 
no mundo. As iniciativas estão sendo debatidas em Fortaleza, durante evento 
nacional realizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), a Casa do Conhecimento dos 
Tribunais de Contas brasileiros. A programação teve início na manhã desta 
quarta-feira (3/8) e prossegue até sexta-feira (5/8), no Hotel Sonata de Iracema. O 
encontro é coordenado pelo Comitê Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela 
Primeira Infância do IRB, em parceria com os Tribunais de Contas do Ceará e de 
Goiás. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5044-especialistas-discutem-
politicas-publicas-para-a-primeira-infancia-em-seminario-nacional-do-irb 
 
TCE-ES 
Estado já arrecadou mais da metade de toda a arrecadação de 2021 (R$ 20,1 
bilhões), nesse 1º semestre 
 
No primeiro semestre de 2022, o Estado já arrecadou mais da metade (61,5% em 
termos nominais e 58,3% em termos reais) de toda a arrecadação do ano 
passado (R$ 20,1 bilhões). É o que mostra o Boletim da Macrogestão 
Governamental do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), 
referente ao mês de junho.  
https://www.tcees.tc.br/estado-ja-arrecadou-mais-da-metade-de-toda-a-
arrecadacao-do-ano-passado-r-201-bilhoes-nesse-1o-semestre/ 
 
TCE-GO 
TCE-GO vai fiscalizar recursos de compensação ambiental 
 
A Secretaria de Controle Externo Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) vai 
realizar auditoria de conformidade na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) para verificar se os recursos recebidos em 
pagamento, de empreendedores de atividades licenciadas, estão de acordo com 
a legislação e normas aplicáveis. Também será avaliada a fiscalização efetivada 
pela Semad. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-vai-fiscalizar-recursos-de-compensacao-
ambiental 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MS 
TCE-MS adota medidas de melhoria na gestão e controle dos processos 
 
Por meio da Instrução Normativa nº 25 publicada no Diário Oficial nesta terça-
feira, 2 de agosto, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul adota medidas 
que vão garantir melhorias na gestão e controle dos processos em tramitação nas 
Divisões de Fiscalização.  
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6700/tce-ms-adota-medidas-de-
melhoria-na-gestao-e-controle-dos-processos 
 
TCE-PR 
Tribunal reforça a orientação para que gestores prefiram o pregão eletrônico 
 
Ao julgar procedente Representação formulada pelo Ministério Público Estadual 
(MP-PR), o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), 
reforçando sua orientação jurisprudencial sobre o assunto, determinou que, 
dentro de 30 dias, o Município de Nova Laranjeiras (Região Centro-Sul) passe a 
dar preferência absoluta à realização de pregões eletrônicos, em lugar de 
presenciais, para adquirir bens e serviços comuns. O prazo passará a valer a 
partir do trânsito em julgado do processo. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunal-reforca-a-orientacao-para-que-
gestores-prefiram-o-pregao-eletronico/9891/N 
 
TCE-PE 
TCE formaliza apoio ao Pacto Nacional pela Primeira Infância 
 
O Tribunal de Contas de Pernambuco passou a fazer parte do Pacto Nacional 
pela Primeira Infância assinado em 2019 por iniciativa do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O acordo busca reunir esforços na luta pela garantia dos direitos 
das crianças de 0 a 6 anos de idade no país, além de capacitar profissionais 
envolvidos no Marco Legal da Primeira Infância, e implementar boas práticas 
previstas na Lei nº 13.257/2016, que regulamenta as políticas públicas voltadas à 
criança nesta faixa etária. Desde então, o compromisso vem ganhando o apoio 
cada vez maior de entidades do setor público. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6653-tce-formaliza-apoio-ao-pacto-nacional-pela-primeira-infancia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RO 
TCE-RO realiza ações de controle quanto ao transporte escolar rural de 
municípios do interior de Rondônia 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) realiza, desde segunda-feira (1º/8), 
uma ação de controle quanto ao transporte público escolar rural nos municípios 
de Vilhena, Pimenta Bueno, Machadinho do Oeste e Alto Paraíso. A fiscalização, 
que vai se estender até o dia 6 de agosto, faz parte da Auditoria de Conformidade 
do Transporte Escolar Rural, prevista no Plano Anual de Fiscalização da 
Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE) no âmbito do TCE-RO. Ministro-
substituto do TCU palestrou sobre Desafios do Sistema Público de Planejamento 
e Orçamento. 
https://tcero.tc.br/2022/08/03/tce-ro-realiza-acoes-de-controle-quanto-ao-
transporte-escolar-rural-de-municipios-do-interior-de-rondonia/ 
 
TCE-RO participa de painel visando planejamento da Auditoria Operacional no 
acesso e permanência no ensino médio em andamento pela Rede Integrar 
 
Por meio de videoconferência, foi realizado na última quinta-feira (28/7) o Painel 
de Referência com Especialistas da Auditoria de Acesso e Permanência no 
Ensino Médio, ação que integra a Rede Integrar e que teve a participação de 
representantes de 15 Tribunais de Contas, entre os quais, do TCE-RO. O objetivo 
foi avaliar e questionar aspectos quanto ao acesso e permanência de alunos no 
ensino médio. 
https://tcero.tc.br/2022/08/03/tce-ro-participa-de-painel-visando-planejamento-da-
auditoria-operacional-no-acesso-e-permanencia-no-ensino-medio-em-andamento-
pela-rede-integrar/ 
 
TCE-RR 
Auditores fiscais visitam TCE-PB para conhecer práticas e estratégias aplicadas 
ao controle externo 
 
O secretário-geral de Controle Externo, Marlon Lobo Souto Maior, o adjunto, 
Roosevelt Gonçalves Oliveira, e o secretário da Controladoria de Contas de 
Gestão, Roberto Riverton de Souza Veras do Tribunal de Contas de Roraima 
(TCERR) fizeram visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) com o intuito de conhecer com maior profundidade as estratégias de 
atuação do órgão superior de controle externo, as metodologias, ferramentas e 
sistemas de informação que atuam diretamente na fiscalização da aplicação dos 
recursos públicos. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1866 
 
 
 



 
 

	 	

 
Presidente do TCERR visita TCMSP e TCESP para troca de experiências 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), conselheiro Manoel 
Dantas, e o diretor administrativo e financeiro do órgão, Francisco Chagas, 
fizeram uma visita técnica aos Tribunais de Contas do Município e do Estado de 
São Paulo (TCMSP e TCESP) para troca de experiências sobre temas de 
interesse das Cortes de Contas como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
que já está implantada nos Tribunais paulistas e em processo de implantação no 
Tribunal roraimense. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1867 
 
TCE-SP 
TCE e TJSP firmam convênio na área de licitações e contratos 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) assinou, na terça-feira 
(2/8), às 10h00, convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP), que prevê o intercâmbio de conhecimentos e experiências para 
desenvolver ações conjuntas, com foco especial nas áreas de licitações e de 
contratos administrativos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-e-tjsp-firmam-convenio-area-licitacoes-e-
contratos 
 
Aplicativo ‘Portal TCESP’ ganha novas funcionalidades 
 
Lançado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) em julho 
passado, o aplicativo ‘Portal TCESP’, que disponibiliza os principais serviços 
oferecidos pelo órgão aos cidadãos e aos jurisdicionados, ganhou novas 
funcionalidades. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-aplicativo-portal-tcesp-ganha-novas-
funcionalidades 
 
TCE-TO 
Conselheiro do TCE/TO é homenageado pela Abrasci com a ‘Medalha Homens 
de Honra’ 
 
A Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI) 
concedeu a Medalha Homens de Honra, no grau Comendador, ao conselheiro 
André Luiz de Matos Gonçalves, titular da Segunda Relatoria do Tribunal de 
Contas do Tocantins (TCE/TO), pelo reconhecimento e colaboração de bem servir 
o desenvolvimento cultural e social do país, por meio de suas obras literárias 
publicadas e diversos trabalhos prestados. 
https://www.tceto.tc.br/conselheiro-do-tce-to-e-homenageado-pela-abrasci-com-a-
medalha-homens-de-honra/ 
 


