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TCM-BA 
CORREGEDORIA FAZ ALERTA SOBRE CONDUTAS VEDADAS DURANTE 
PERÍODO ELEITORAL 
 
O conselheiro Fernando Vita, corregedor-geral do Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia, enviou nesta quinta-feira (04/08) a todos os membros e 
servidores da Corte um documento com recomendações que relaciona condutas 
que são vedadas a agentes públicos durante o período eleitoral. Destaca que, em 
caso de descumprimento das normas legais, no âmbito do TCM, o infrator poderá 
responder a processo administrativo disciplinar ou ético. 
https://www.tcm.ba.gov.br/corregedoria-faz-alerta-sobre-condutas-vedadas-
durante-periodo-eleitoral/ 
 
TCE-GO 
Presidente do TCE-GO faz alerta nacional sobre a crise que aflige a primeira 
infância 
 
Os números contidos nos indicadores da primeira infância no Brasil de hoje 
revelam uma tragédia sem precedentes e não só atingem as consciências como 
também envergonham a todos, sejam agentes públicos ou cidadãos. O alerta foi 
feito esta manhã em Fortaleza, pelo presidente do Comitê Técnico de Avaliação 
do Pacto Nacional pela Primeira Infância, do Instituto Rui Barbosa (IRB), 
conselheiro Edson Ferrari, ao abrir hoje (04/ago), os trabalhos do primeiro 
seminário a reunir tribunais de contas de todo o país, para debate do tema “a 
criança como prioridade.”		
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-faz-alerta-nacional-sobre-a-
crise-que-aflige-a-primeira-infancia 
 
TCE-MA 
Programa Fiscalização em Números reunirá prefeitos e presidentes de câmaras 
em São Luís 
 
Marcando a abertura do programa Fiscalização em Números, o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MA), realiza, no próximo dia 16 de agosto, no auditório do 
órgão, a ação pedagógica denominada “Divulgação do Índice de Qualidade das 
Informações para Controle (i-Sinc), reunião técnica destinada aos prefeitos e 
presidentes de câmaras municipais do estado. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2409-programa-fiscalizacao-em-
numeros-reunira-prefeitos-e-presidentes-de-camaras-em-sao-luis 
 
 
 



 
 

	 	

 
Tribunal de Contas recebe certificados TI Verde da Microcity 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão recebeu nesta quinta-feira, 04 de 
agosto, os certificados TI Verde, que são concedidos às instituições que 
participam do Projeto Floresta Microcity. A iniciativa consiste em compensar a 
emissão de gás carbônico emitido na atmosfera pelo consumo de energia elétrica 
dos equipamentos ativados pela Microcity, através da plantação de árvores. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2408-tribunal-de-contas-recebe-
certificados-ti-verde-da-microcity 
 
TCE aprova auditoria conjunta na área da Saúde em dezesseis municípios 
maranhenses 
 
Os municípios de Igarapé Grande e Bela Vista do Maranhão serão os primeiros 
alvos da auditoria conjunta na área da Saúde aprovada nesta semana pelo Pleno 
do TCE. Incorporada ao Plano de Ação do Tribunal para este ano, a fiscalização 
atende à deliberação da Rede de Controle da Gestão Pública do Maranhão, e 
envolverá um total de 16 cidades maranhenses em ações conjuntas e imediatas. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2407-tce-aprova-auditoria-conjunta-na-
area-da-saude-em-dezesseis-municipios-maranhenses 
 
TCE-MT 
TCE-MT identifica quase 150 indícios de irregularidades na aplicação de recursos 
do Fundeb 
 
Em levantamento realizado por meio do Sistema Informatizado de Auditoria em 
Programas de Educação (Sinapse), o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT) identificou 148 indícios de irregularidades na aplicação dos recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) em sete unidades jurisdicionadas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-identifica-quase-150-indicios-de-
irregularidades-na-aplicacao-de-recursos-do-fundeb/54584 
 
Presidente do TCE-MT assina carta de compromisso com Pacto Global da ONU 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José 
Carlos Novelli, assinou a carta de compromisso e apoio aos 10 princípios 
universais do Pacto Global, promovido pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). Os tópicos estão vinculados às áreas de direitos humanos, relações de 
trabalho, proteção do meio ambiente e combate à corrupção. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-assina-carta-de-
compromisso-com-pacto-global-da-onu/54577 
 
 



 
 

	 	

TCE-MG 
Publicado o Relatório Estatístico de Atividades do segundo Trimestre do TCEMG 
 
O conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCEMG), Durval Ângelo, comunicou, ao final da sessão do Tribunal Pleno desta 
quarta-feira, 03/08/2022, que o Relatório Estatístico de Atividades do 2º Trimestre 
do TCEMG foi publicado no portal da Corregedoria e no Diário Oficial de Contas, 
do dia 29/07/2022. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625779 
 
TCE-PB 
TCE-PB DIVULGA DIAGNÓSTICO SOBRE SITUAÇÃO DOS REGIMES 
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO E MUNICÍPIOS 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando 
Catão, apresentou, nesta quarta-feira (03), um diagnóstico consolidado da 
situação atuarial do primeiro quadrimestre de 2022, referentes aos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) dos municípios e do Estado da Paraíba. O 
trabalho avaliou situações financeiras, orçamentária e atuarial,  políticas de 
investimentos e a existência de riscos à sustentabilidade desse sistema. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-divulga-diagnostico-sobre-situacao-dos-
regimes-proprios-de-previdencia-social-do-estado-e-municipios 
 
TCE-PR 
Neste semestre, Tribunal fará auditorias financeiras em municípios paranaenses 
 
Ainda no segundo semestre deste ano, o Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná realizará auditoria governamental financeira em municípios paranaenses. 
As auditorias, integrantes do Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022, serão 
executadas de forma presencial, por auditores de controle externo lotados na 
Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/neste-semestre-tribunal-fara-auditorias-
financeiras-em-municipios-paranaenses/9895/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 
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-RN 
Tribunal de Contas adere ao Pacto Nacional pela Primeira Infância 
 
O Tribunal de Contas do Estado aderiu ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, 
integrando assim um conjunto de instituições que vão desenvolver ações em prol 
do desenvolvimento da criança. O anúncio da adesão ao projeto, que é 
capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi feito pelo presidente do TCE, 
conselheiro Paulo Roberto Alves, na sessão do Pleno desta quinta (04). 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4239#gsc.tab=0 
 
TCE-RO 
Rondônia projeta arrecadação de R$ 12,6 bilhões em 2023 e tem parecer de 
viabilidade emitido pelo TCE 
 
Ao considerar razoável a estimativa de arrecadação elaborada pelo Poder 
Executivo do Estado de Rondônia, referente ao exercício de 2023, o Tribunal de 
Contas de Rondônia (TCE-RO) emitiu parecer favorável pela viabilidade 
relativamente à projeção de receita do Estado, no montante de R$ 
12.636.709.990,52, para o mencionado período. 
https://tcero.tc.br/2022/08/04/rondonia-projeta-arrecadacao-de-r-126-bilhoes-em-
2023-e-tem-parecer-de-viabilidade-emitido-pelo-tce/ 
 
TCE-SP 
TEMPO REAL: Fiscalização surpresa do TCE vistoria escolas em 319 municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, nesta quinta-feira 
(4/8), fiscalização surpresa para verificar a situação de unidades escolares 
estaduais e municipais (acompanhe em tempo real). A ação envolve um corpo 
técnico de 393 Agentes da Fiscalização e a vistoria simultânea de 393 escolas 
distribuídas em 319 municípios do Estado. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tempo-real-fiscalizacao-surpresa-tce-vistoria-
escolas-319-municipios 
 
TCM-SP 
Presidente do TCMSP dá entrevista na CBN para falar de semáforos 
 
Em entrevista aos jornalistas Fernando Andrade e Débora Freitas da rádio CBN 
São Paulo, o presidente do Tribunal de Contas do Município, conselheiro João 
Antonio da Silva Filho, falou sobre a manutenção dos semáforos bem como a 
licitação para a modernização do sistema semafórico da capital paulista.  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49124 
 
 



 
 

	 	

 
 
Secretário do TCU apresenta projeto de prevenção à corrupção aos conselheiros 
do TCMSP 
 
O secretário de controle externo e representante do Tribunal de Contas da União 
(TCU) em São Paulo, Hamílton Caputo, apresentou na terça-feira (02/08), aos 
conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), em 
reunião na Sala da Presidência, o Programa Nacional de Prevenção da 
Corrupção (PNPC), criado há dois anos, que pretende integrar as 18 mil 
entidades públicas federais, estaduais e municipais para criação de programas de 
integridade e de combate à corrupção.  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49047 
 
TCE-SE 
Fundeb: MP de Contas alerta municípios sobre prazo para obtenção de mais 
recursos 
 
Caso cumpram determinadas condições de gestão e as comprovem até o próximo 
dia 15 de setembro, o Estado e municípios sergipanos podem incrementar a 
arrecadação de recursos do Fundeb com a parcela denominada Valor Aluno Ano 
por Resultados (VAAR). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2077 
 
 
 
 
 


