
 
 

	 	

 
  Nº 092/2022 Data: 08-08-22 

TCU 
TCU cria modelo para avaliar a gestão e a governança da segurança pública 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Jorge 
Oliveira, levantamento destinado a desenvolver instrumentos de coleta de dados 
e a realizar teste-piloto para validação e aprovação de um Modelo de Avaliação 
de Governança e Gestão em Segurança Pública. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-cria-modelo-para-avaliar-a-gestao-e-
a-governanca-da-seguranca-publica.htm 
 
TCE-AL 
Servidora do TCE/AL participa do 1º Seminário Nacional “A primeira Infância e os 
Tribunais de Contas” 
 
“Como fortalecer e materializar as políticas públicas para a primeira infância no 
Brasil e no mundo” essas são iniciativas estão sendo debatidas em Fortaleza, 
durante o 1º Seminário Nacional “A primeira Infância e os Tribunais de Contas”, 
realizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB). O Tribunal de Contas de Alagoas 
participou do evento através da servidora Valéria Hora Barros. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg2MA==&titulo=Servidora_do_TCE/AL_participa_do_1%C2%BA
_Semin%C3%A1rio_Nacional_%E2%80%9CA_primeira_Inf%C3%A2ncia_e_os_T
ribunais_de_Contas%E2%80%9D&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Projeto Juntos Pela Educação é apresentado ao Ministério Público, UEAP e 
Defensoria Pública 
 
O Projeto Juntos Pela Educação, de iniciativa do Tribunal de Contas do Amapá, 
ganhou mais três aliados nesta semana. Membros do Ministério Público do 
Estado, e servidores da Universidade Estadual do Amapá (Ueap) e da Defensoria 
Pública recepcionaram o projeto e destacaram que o papel das instituições 
públicas deve ir além das funções constitucionais. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-juntos-pela-educacao-e-apresentado-
ao-ministerio-publico-ueap-e-defensoria-publica 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-AM 
Projeto de auditoria do TCE-AM selecionado pelo IRB é apresentado em evento 
nacional no Ceará 
 
Selecionada para integrar o rol de boas práticas do Instituto Rui Barbosa (IRB), 
órgão de inteligência dos Tribunais de Contas, a apresentação do relatório 
conclusivo da Auditoria Operacional na Secretaria Municipal de Educação de 
Manaus (Semed), realizado pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), foi 
apresentado nos dias 3, 4 e 5 de agosto no 1º Seminário Nacional – A primeira 
Infância e os Tribunais de Contas, realizado em Fortaleza, no Ceará. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57315 
 
Servidores do TCE-AM visitam laboratórios de pavimentos do TCE-GO 
 
Em visita ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), nesta quarta-feira 
(3), técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) vieram 
entender como é operado o Laboratório de Análise de Solos e Mistura Asfáltica 
Engenheiro Eden Maluf, bem como o Laboratório Móvel. O intuito da visita é 
adaptar o conhecimento adquirido com a visita às realidades do Amazonas. 
“Atualmente o TCE-AM já dispõe de um laboratório de controle tecnológico de 
obras públicas e nós queremos melhorar os nossos procedimentos”, explicou o 
auditor técnico de controle externo da Diretoria de Controle de Obras Públicas, 
Rogério Perdiz. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57302 
 
TCE-BA 
Diretor da Escola de Contas do TCE/BA profere palestra para controladores 
internos 
 
As controladorias internas são instrumentos importantes para garantir a gestão 
eficaz dos recursos públicos, entretanto é fundamental que os controles interno e 
externo sejam desempenhados juntamente com a participação dos cidadãos, por 
meio do controle social. Essa foi a ideia central disseminada pelo conselheiro 
Inaldo da Paixão Santos Araújo, que proferiu a palestra de abertura do VII 
Congresso Baiano de Controle Interno e I Encontro dos Controladores do Estado 
da Bahia, ocorrido nesta sexta-feira (5.08), no auditório da União dos Municípios 
da Bahia, no CAB. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/diretor-da-escola-de-contas-do-tce-ba-profere-
palestra-para-controladores-internos 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-BA 
VISITAS TÉCNICAS DO MMD-TC COMEÇAM NESTA SEGUNDA 
 
As visitas técnicas dos integrantes das comissões de Garantia de Qualidade da 
Avaliação (CGQA) do projeto Marco de Medição dos Tribunais de Contas (MMD-
TC) começam na próxima segunda-feira (08/08). Os primeiros encontros serão 
realizados nos Tribunais de Contas do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do 
Norte e do Pará. 
https://www.tcm.ba.gov.br/visitas-tecnicas-do-mmd-tc-comecam-nesta-segunda/ 
 
TCE-CE 
TCE Ceará e OAB no Estado assinam Acordo de Cooperação para intercâmbio 
de conhecimentos 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, e o 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado (OAB-CE), Erinaldo 
Dantas, assinaram Acordo de Cooperação Técnica, no final da tarde desta quinta-
feira (4/8), na sede da Corte de Contas, visando o intercâmbio de conhecimentos, 
experiências e atividades. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5046-tce-ceara-e-oab-no-estado-
assinam-acordo-de-cooperacao-para-intercambio-de-conhecimentos 
 
TCE Ceará vai sediar evento sobre a importância dos Tribunais de Contas na Lei 
da Ficha Limpa 
 
“A importância dos Tribunais de Contas na Lei da Ficha Limpa”. Este é o tema de 
evento que será realizado dias 11 e 12 de agosto, no Plenário do TCE Ceará 
(Rua Sena Madureira, nº 1047 – Centro), pela Comissão Especial de Ética na 
Política e Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-CE), por meio da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE), com 
apoio institucional do Tribunal de Contas do Estado e da sua Escola de Contas, 
Instituto Plácido Castelo (IPC). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5048-tce-ceara-vai-sediar-evento-
sobre-a-importancia-dos-tribunais-de-contas-na-lei-da-ficha-limpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Seminário do IRB destaca neurociência e boas práticas na atenção à primeira 
infância 
 
Os investimentos na primeira infância e o impacto gerado na sociedade foram 
discutidos durante a programação da tarde desta quarta-feira (3/8), no Seminário 
Nacional “A primeira infância e os Tribunais de Contas”. O evento, realizado pelo 
Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com os Tribunais de Contas dos Estados 
do Ceará e de Goiás. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5045-seminario-do-irb-destaca-
neurociencia-e-boas-praticas-na-atencao-a-primeira-infancia 
 
TCE-ES 
Vice-presidente aborda atuação dos TC’s e influência da Governança nas 
contratações com cooperativas 
 
Com objetivo de demonstrar os principais fundamentos, a atuação dos Tribunais 
de Contas e a influência da Governança nas Contratações Públicas com 
Cooperativas, o vice-presidente da Corte de Contas capixaba, conselheiro 
Rodrigo Coelho, apresentou o tema para vereadores de todo o Espírito Santo, 
além de gestores públicos dos Executivos municipais e cooperativistas. A palestra 
realizada pelo conselheiro ocorreu nesta quinta-feira (04), durante o 1º Seminário 
Cooperativismo e a Política Capixaba – Legislativo Municipal, realizado em 
Vitória. 
https://www.tcees.tc.br/vice-presidente-do-tce-es-aborda-atuacao-dos-tcs-e-
influencia-da-governanca-nas-contratacoes-com-cooperativas/ 
 
TCE-GO 
Seduc atende determinações do TCE-GO para melhoria no transporte escolar 
 
As determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-
GO), resultantes de auditoria operacional realizada na Secretaria da Educação 
(Seduc), foram concluídas ou estão em andamento. Com esse entendimento, o 
TCE-GO arquivou o processo de auditoria que avaliou a oferta do transporte 
escolar aos alunos da rede estadual de educação, bem como determinou 
acompanhamento das metas relacionadas ao Plano Estadual de Educação (PEE).  
https://portal.tce.go.gov.br/-/seduc-atende-determinacoes-do-tce-go-para-
melhoria-no-transporte-escolar 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

Secretária de Controle Externo do TCE-GO destaca ações para fortalecimento do 
Marco Legal da Primeira Infância 
 
Além da criação do Portal da Primeira Infância, com a disponibilização ao público 
de 12 dos principais indicadores de todo o País, de cada Estado e de cada 
Município, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), em parceria com 
o Tribunal de Justiça, articulou a criação do Comitê Goiano do Pacto Nacional 
pela Primeira Infância, que em um ato único viabilizou a adesão de nove 
entidades. Até então o Judiciário era o único participante em Goiás do Pacto 
Nacional. Esse foi o enfoque da atuação do órgão para o fortalecimento das 
políticas públicas destinadas à Primeira Infância na apresentação feita pela 
secretária de Controle Externo do TCE-GO, Ana Paula Araújo Rocha, aos 
participantes do I Seminário Nacional A Primeira Infância e os Tribunais de 
Contas, que será encerrado hoje (05/ago), em Fortaleza. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/secretaria-de-controle-externo-do-tce-go-destaca-
acoes-para-fortalecimento-do-marco-legal-da-primeira-infancia 
 
TCM-GO 
Jornalista Paulo Beringhs entrevista o presidente Joaquim de Castro 
 
Durante uma hora de conversa, no programa Boa Noite Goiás, na TBC, foram 
discutidos vários temas, entre os quais, as funções do Tribunal e sua importância 
para a sociedade. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/jornalista-paulo-beringhs-entrevista-o-
presidente-joaquim-de-castro/ 
 
TCE-MA 
Já está em circulação nova edição da Revista TCE em Pauta 
 
Começou a circular nesta sexta-feira (03), em formato eletrônico, a edição de 
meio do ano da revista TCE em Pauta, que já pode ser acessada no Portal do 
TCE, na seção destinada às publicações. Com um total de 40 páginas, a revista 
produzida pela Assessoria de Comunicação & Marketing cobre os assuntos que 
foram notícia na corte de contas maranhense de janeiro até o início do mês de 
julho. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2410-ja-esta-em-circulacao-nova-
edicao-da-revista-tce-em-pauta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MT 
Busca Ativa Escolar: Atricon ressalta resultados obtidos pelo TCE-MT no 
engajamento para adesão dos municípios à plataforma 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) repercutiu 
os bons resultados alcançados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT) no engajamento para adesão dos municípios ao Busca Ativa Escolar. 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/busca-ativa-escolar-atricon-ressalta-resultados-
obtidos-pelo-tce-mt-no-engajamento-para-adesao-dos-municipios-a-
plataforma/54590 
 
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 
Emoção marca a palestra do Teólogo Leonardo Boff no TCEMG 
 
Na manhã de hoje, 05 de agosto, foi realizada, no Auditório Vivaldi Moreira do 
Tribunal de Contas, a palestra Amor: energia transformadora, do teólogo e 
escritor Leonardo Boff. O conselheiro corregedor do Tribunal de Contas de Minas 
Gerais (TCEMG), Durval Ângelo, fez a abertura do evento que também teve como 
convidado o Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente 
Ferreira. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625783 
 
Caravana do TCEMG leva conhecimento ao Vale do Rio Doce 
 
Governador Valadares, a cidade conhecida por estar no curso do Rio Doce, pela 
emigração de seus habitantes para os EUA e pelo Pico do Ibituruna, foi sede da 
última parada da caravana do TCEMG pelo interior de Minas em 2022. Nesta 
quinta-feira (04/08), a cidade recebeu a abertura do Encontro Técnico TCEMG e 
os Municípios, evento em que técnicos do Tribunal de Contas vão até os quatro 
cantos do Estado levando conhecimento e expertise para os servidores públicos. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625782 
 



 
 

	 	

TCM-PA 
TCMPA constrói com outros Tribunais de Contas propostas de ações para 
primeira infância brasileira 
 
O segundo dia do Seminário Nacional sobre a Primeira Infância e os Tribunais de 
Contas, em Fortaleza (CE), foi marcado por discussões sobre boas práticas já 
desenvolvidas, apresentação de indicadores e como os Tribunais podem 
contribuir para fortalecer as políticas públicas voltadas para a primeira infância.  
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-constroi-com-outros-tribunais-de-contas-
propostas-de-acoes-para-primeira-infancia-brasileira/ 
 
Série de visitas técnicas do MMD-TC começa na próxima segunda-feira 
 
As visitas técnicas dos integrantes das comissões de Garantia de Qualidade da 
Avaliação (CGQA) do projeto Marco de Medição dos Tribunais de Contas (MMD-
TC) iniciam na próxima segunda-feira (8). Os primeiros encontros serão 
realizados nos Tribunais de Contas do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do 
Norte e do Pará, incluindo o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-constroi-com-outros-tribunais-de-contas-
propostas-de-acoes-para-primeira-infancia-brasileira/ 
 
TCMPA discute primeira infância em evento nacional no CE 
 
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) e prossegue até sexta-feira (5), 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 dos Estados do 
Ceará e de Goiás. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-discute-primeira-infancia-em-evento-
nacional-no-ce/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PR 
Uraí pode colocar em prática lei de remuneração de coordenadores escolares 
 
O Município de Uraí (Norte Pioneiro) pode colocar em prática os efeitos da Lei 
Complementar Municipal nº 71/20, mais especificamente em relação à 
remuneração de coordenadores escolares, pois a norma não resultará no 
aumento das despesas com pessoal do município. O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR), que havia suspendido de forma cautelar os efeitos 
da lei por indícios de irregularidade, reviu sua posição. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/urai-pode-colocar-em-pratica-lei-de-
remuneracao-de-coordenadores-escolares/9892/N 
 
TCE-PI 
Ministro Luiz Fux ministra palestra em evento comemorativo aos 123 anos do 
TCE-PI 
 
Dando início às comemorações dos 123 anos de implantação do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), o Presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ministro Luiz Fux, proferiu a palestra “Os Tribunais de Contas e o STF: 
Eficiência, Controle e Accountability” na manhã desta sexta-feira (05) para 
autoridades, membros e servidores desta corte de contas. Na oportunidade, o 
ministro foi agraciado com a Outorga da Medalha do Mérito Conselheiro Jesulado 
Cavalcanti, pelos relevantes serviços prestados à causa do controle externo e da 
administração pública. 
https://www.tce.pi.gov.br/teste/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ emite orientação sobre licitações e contratos 
 
A partir de consulta formulada pela procuradora-geral da Prefeitura de Paraíba do 
Sul, solicitando orientações sobre licitações e contratos, o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu decisão com esclarecimentos sobre o 
tema. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_emite_orientacao_sobre_licitacoes
_e_contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RJ determina suspensão de contratação de terceirizados na Fundação 
Cecierj 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou a 
suspensão de um procedimento licitatório do Centro de Ciências e Educação 
Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj) para a 
contratação de empresa voltada à prestação de serviços de secretariado. A 
entidade, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Secti), visava ao recrutamento de 254 terceirizados no valor estimado de R$ 
19,95 milhões.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_determina_suspensao_de_contrat
acao_de_terceirizados_na_fundacao_cecierj 
 
TCM-RJ 
Cartilha Bate-Papo Cidadão do TCMRJ é inspiração para o TCMGO 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) autorizou a 
adaptação, reprodução e divulgação, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO), da Cartilha Bate-Papo Cidadão. O material foi 
elaborado pela Comissão de Controle Social como instrumento a serviço do 
exercício da cidadania, em linguagem didática, com conteúdos relativos à 
administração pública. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16302&detalhad
a=2&downloads=0 
 
Visitas Técnicas do projeto MMD-TC terão início na próxima segunda-feira (8/08) 
 
As Comissões de Garantia de Qualidade da Avaliação (CGQA), compostas por 
membros dos tribunais de contas e auditores de controle externo, do projeto 
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), iniciam a 
série de visitas técnicas a todos os órgãos de controle nacionais, a partir da 
próxima segunda-feira, 08/08, até 30/09. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16302&detalhad
a=2&downloads=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RN 
TCE recebe comissão da Atricon para avaliação do MMD-TC nos dias 8 e 9 de 
agosto 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) receberá, nos dias 8 e 9 de agosto, a 
visita de uma comissão de Garantia de Qualidade da Avaliação do projeto Marco 
de Medição de Desempenho dos TCs (MMD-TC). As comissões são compostas 
por membros de Tribunais de Contas e auditores de controle externo, originários 
de Cortes distintas das que serão avaliadas.  
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4240#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
Região de Passo Fundo recebe 14º Encontro de Controle e Orientação do TCE-
RS 
 
Nesta quinta-feira (4), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou o 14º 
Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO), no Centro de Eventos Gran 
Palazzo, em Passo Fundo. Esta é a sétima etapa do ERCO, que iniciou em Santa 
Cruz do Sul, no dia 02 de junho e está percorrendo o Rio Grande do Sul, com 
objetivo 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/regiao-de-passo-fundo-recebe-14o-
encontro-de-controle-e-orientacao-do-tce-rs/ 
 
Presidente do TCE entrega relatório de contas ao Presidente da Assembleia 
 
Aproveitando a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Valdeci Oliveira, no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), seu presidente, 
conselheiro Alexandre Postal, entregou nesta-terça (2), o relatório de atividades 
do primeiro semestre de 2022 e o relatório e parecer prévio sobre as contas do 
Governo do Estado de 2020. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-entrega-relatorio-de-
contas-aos-presidente-da-assembleia/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Presidente do TCE no lançamento Movimento Contra a Fome do Judiciário 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre 
Postal, prestigiou a apresentação do Movimento Rio Grande Contra a Fome pelo 
Poder Judiciário, nesta segunda (1), pela presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Na presença também do 
governador Ranolfo Vieira Junior e diversas autoridades, a desembargadora 
anunciou a liberação de uma verba de R$ 20 milhões para o programa. Ela 
explicou que todas as unidades do Judiciário terão pontos de arrecadação de 
alimentos que serão entregue à Defesa Civil. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-no-lancamento-
movimento-contra-a-fome-do-judiciario/ 
 
TCE-RR 
Conselheiros do TCERR participam do 1º Seminário Nacional sobre políticas 
públicas para a primeira infância 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), Cilene Salomão, 
Brito Bezerra e Joaquim Neto participam do Seminário Nacional realizado pelo 
Instituto Rui Barbosa (IRB) sobre políticas públicas para a primeira infância no 
Brasil e no mundo.  
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1866 
 
Auditores doTCERR 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SC 
TCE/SC entende que municípios podem ressarcir pacientes que adquiriram 
medicamentos não relacionados pelo SUS 
 
O cidadão que necessitar de medicamento que não esteja na lista do Sistema 
Único de Saúde (SUS) pode ser ressarcido financeiramente pelo município 
quando adquiri-lo com recursos próprios. Esse é o entendimento do Tribunal de 
Contas de Santa Catarina (TCE/SC), em resposta a uma consulta da prefeitura de 
Seara. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-entende-que-municipios-podem-ressarcir-pacientes-
que-adquiriram-medicamentos-nao-relacionados 
 
TCE/SC aprova relação dos responsáveis com contas julgadas irregulares ou 
rejeitadas a ser enviada ao TRE/SC 
 
Foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas de Santa Catarina 
desta quinta-feira (4/8) a decisão do Pleno que aprovou, na sessão de 1º de 
agosto, a relação a ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
(TRE/SC) 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-aprova-relacao-dos-responsaveis-com-contas-
julgadas-irregulares-ou-rejeitadas-ser-enviada-0 
 
TCE-SP 
Fiscalização surpresa do TCE vistoria condições de 393 escolas em 319 
municípios do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou, na quinta-feira 
(4/8), fiscalização surpresa para verificar a situação de unidades escolares 
estaduais e municipais. A ação envolveu um corpo técnico de 392 Agentes da 
Fiscalização e a vistoria simultânea de 393 escolas distribuídas em 319 
municípios do Estado. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-surpresa-tce-vistoria-condicoes-393-
escolas-319-municipios-estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-SP 
TCMSP recebe visita de comitiva do Acre visando cooperação para 
enfrentamento da crise climática 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
conselheiro João Antonio da Silva Filho, recebeu na quinta-feira (04/8) a visita de 
trabalho de uma comitiva do Acre, com o objetivo de analisar proposta de 
cooperação entre Tribunais de Contas e prefeituras para ações urgentes de 
enfrentamento da crise climática e troca de experiências em favor da região 
amazônica. O encontro teve participação de representantes do Tribunal de 
Contas do Estado do Acre e do prefeito da capital do Estado, Rio Branco. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49133 
 
 
 


