
 
 

	 	

 
  Nº 093/2022 Data: 09-08-22 

TCM-BA 
TRIBUNAIS DE CONTAS COMEÇAM A SER AVALIADOS 
 
O Tribunal de Contas do estado da Bahia e o Tribunal de Contas dos Municípios 
receberão, de 15 à 18 de agosto, visita das comissões da Atricon – Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, encarregadas de avaliar a 
qualidade dos serviços prestados pelos tribunais dentro do projeto de Marco de 
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC). 
https://www.tcm.ba.gov.br/tribunais-de-contas-comecam-a-ser-avaliados/ 
 
DAM PUBLICA SEGUNDA PARTE DE ESTUDO SOBRE “HABILITAÇÃO DOS 
LICITANTES” 
 
A Diretoria de Assistência aos Municípios (DAM), do Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia, divulgou nesta segunda-feira (08/08) um novo boletim do 
“Pílulas Temáticas de Conhecimento”, em que analisa aspectos da nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos – a Lei 14.133/2021. Esta edição é uma 
continuação do estudo sobre a fase de “habilitação dos licitantes”, abordada entre 
os artigos 62 a 70 da lei. 
https://www.tcm.ba.gov.br/dam-publica-segunda-parte-de-estudo-sobre-
habilitacao-dos-licitantes/ 
 
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO IAF DE EDUCAÇÃO FISCAL 
 
A edição 2022 do Prêmio IAF de Educação Fiscal, promovido pelo Instituto dos 
Auditores Fiscais da Bahia, está com inscrições abertas para projetos com foco 
na discussão sobre a importância social dos tributos. Podem participar órgãos 
públicos e entidades privadas, escolas e universidades públicas e privadas, 
constituídas como pessoas jurídicas, jornalistas e outras pessoas que tenham 
desenvolvido projetos ou aplicativos voltados para a educação fiscal. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 31 de outubro, através de formulário 
disponível no site premioiafeducacaofiscal.org.br, onde os candidatos podem 
consultar o regulamento. 
https://www.tcm.ba.gov.br/abertas-inscricoes-para-o-premio-iaf-de-educacao-
fiscal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-ES 
Representantes da ONU vem ao TCE-ES conhecer boas práticas de integridade 
no contexto da Nova Lei de Licitações 
 
Representantes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodoc) 
– agência da ONU encarregada de coordenar as atividades internacionais – foram 
recebidos pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), conselheiro Rodrigo Chamoun, nessa sexta-feira (05), na sede da 
Corte de Contas. A visita teve por finalidade estabelecer um primeiro diálogo 
sobre a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) e adoção de programas de 
integridade pelo setor público. Nesse contexto, foram detalhadas as 
funcionalidades do Painel de Controle. 
https://www.tcees.tc.br/representantes-da-onu-vem-ao-tce-es-conhecer-boas-
praticas-de-integridade-no-contexto-da-nova-lei-de-licitacoes/ 
 
Equipe do TCE-ES visita órgãos públicos de Venda Nova do Imigrante, terceiro 
pólo do Enfoc 
 
Em Venda Nova do Imigrante para participar da abertura do Encontro de 
Formação em Controle (Enfoc) em seu terceiro pólo de capacitação, o presidente 
e a equipe de secretárias de controle externo do TCE-ES realizaram visitas 
institucionais a órgãos públicos e entidades do município, para apresentar o 
trabalho que está sendo desenvolvido pela instituição no controle das contas 
públicas, dos contratos e aquisições governamentais e na análise de políticas 
públicas. 
https://www.tcees.tc.br/equipe-do-tce-es-visita-orgaos-publicos-de-venda-nova-
do-imigrante-terceiro-polo-do-enfoc/ 
 
TCE-GO 
TCE-GO recebe visita técnica de avaliação do MMD-TC no final de agosto 
 
Os tribunais de contas (TCs) receberão, entre os dias 8 de agosto e 30 de 
setembro, a visita das comissões de Garantia de Qualidade da Avaliação do 
projeto Marco de Medição de Desempenho dos TCs (MMD-TC). O encontro no 
TCE de Goiás está marcado para os dias 29 e 30 de agosto. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-recebe-visita-tecnica-de-avaliacao-do-mmd-tc-
no-final-de-agosto 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MA 
Rede de Controle realiza primeira reunião após aprovação de auditoria conjunta 
em municípios maranhenses 
 
A Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão se reuniu, na última sexta-
feira (05), na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) para discutir 
aspectos da auditoria conjunta na área da Saúde que abrangerá um total de 16 
municípios maranhense. Participaram da reunião representantes da CGU-MA, 
TCU-MA, MPC, MPF, MPMA e TCE, órgãos que construíram o consenso que 
resultou na aprovação da fiscalização. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2412-rede-de-controle-realiza-primeira-
reuniao-apos-aprovacao-de-auditoria-conjunta-em-municipios-maranhenses 
 
Abertas inscrições do Prêmio Espírito Público 
 
A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento – Seplan, dando 
continuidade ao Ciclo de Atividades para Premiações na Administração Pública, 
informa que já estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Espírito 
Público. A premiação é voltada para a valorização e o reconhecimento de 
trajetórias de profissionais que se dedicam à promoção de serviços públicos de 
qualidade. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2411-abertas-inscricoes-do-premio-
espirito-publico 
 
TCE-MT 
Prazo para governo assinar TAG sobre auditoria de receita pública vai até 24 de 
agosto 
 
A efetividade da auditoria sobre a receita pública estadual, que apontou 44 
fragilidades dentro de 16 grandes achados nas áreas de administração 
fazendária, renúncias de receita, exportação e gestão de dívidas, depende da 
contrapartida do Governo Estadual - do qual se aguarda a celebração de um 
Termo de Ajustamento de Gestão com o Tribunal de Contas de Mato Grosso. 
Esse TAG contemplaria um plano de ação para a implementação das 
recomendações, com a designação dos responsáveis pela execução das medidas 
no âmbito das Secretarias de Fazenda, Desenvolvimento Econômico, Segurança 
Pública, Procuradoria Geral do Estado e Metamat. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/prazo-para-governo-assinar-tag-sobre-auditoria-
de-receita-publica-vai-ate-24-de-agosto/54594 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MS 
TCE-MS faz “raio x” das Fundações de Saúde do Estado 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul concluiu esse mês um levantamento 
realizado para obter informações sobre a estrutura, orçamento, processos de 
trabalho e prestações de contas das fundações públicas de direito privado que 
atuam no Estado em atividades de saúde. O trabalho atende à exigência da 
diretriz número 2 do Plano de Diretrizes de Controle Externo 2021-2022. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6711/tce-ms-faz-raio-x-das-fundacoes-
de-saude-do-estado 
 
TCE-MG 
TCEMG marca presença em reunião do Comitê Técnico de Educação do IRB 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) participou da 4ª 
Reunião Ordinária da Comissão Geral de Trabalhos Técnicos do Comitê Técnico 
de Educação, do Instituto Rui Barbosa, no Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
em Florianópolis, hoje, 8 de agosto. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625785 
 
TCE-PB 
TCE-PB VAI RECEBER VISITA DE COMISSÃO DA QUALIDADE E 
DESEMPENHO DA ATRICON NO FINAL DE AGOSTO 
 
Começa nesta segunda-feira (8), a série de visitas técnicas dos integrantes das 
comissões de Garantia da Qualidade (CGQ) do projeto Marco de Medição dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC). Os primeiros encontros serão realizados nos 
Tribunais de Contas (TCs) do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Norte e do 
Pará. Consulte o cronograma completo aqui.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-vai-receber-visita-de-comissao-da-qualidade-
e-desempenho-da-atricon-no-final-de-agosto 
 
TCE-PR 
Tribunal audita o Programa Paraná Urbano III, que recebe recursos do BID 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) enviou ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao governo estadual e a três 
prefeituras - Almirante Tamandaré, Araucária e São José dos Pinhais, todos na 
Região Metropolitana de Curitiba - o relatório de auditoria independente a respeito 
da execução do Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e 
Melhorias de Infraestrutura Municipal (Paraná Urbano III) em 2021. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunal-audita-o-programa-parana-urbano-iii-
que-recebe-recursos-do-bid/9898/N 
 



 
 

	 	

 
Atuação do TCE-PR na defesa da primeira infância é apresentada em evento do 
IRB 
A atuação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para que as crianças 
tenham prioridade nas políticas públicas de educação foram apresentadas na 
última quinta-feira (4 de agosto), durante a 1ª Semana Nacional A Primeira 
Infância e os Tribunais de Contas. Promovido pelo Comitê Técnico de Avaliação 
do Pacto Nacional pela Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, o evento foi 
realizado, entre os dias 3 e 5, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 
em Fortaleza. Além do IRB e do TCE-CE, o TCE de Goiás participou da 
organização desse debate, cujo objetivo é fortalecer o controle das políticas 
públicas nessa área fundamental. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/atuacao-do-tce-pr-na-defesa-da-primeira-
infancia-e-apresentada-em-evento-do-irb/9901/N 
 
TCE-RJ 
Estação do metrô General Osório: TCE-RJ decide pelo não provimento de 
recursos de reconsideração 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) decidiu pelo não 
provimento dos recursos de reconsideração interpostos pela empresa contratada 
para construir a Estação General Osório do metrô e por um servidor e quatro 
fiscais de contrato da Riotrilhos à época. A obra serviu para interligar a Linha 4 
com a Linha 1 do metrô. Em acórdão proferido na quarta-feira 03/08, a Corte de 
Contas manteve a cobrança judicial da sanção pecuniária e do dano, conforme 
decisão proferida em 30 de março de 2020. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/general_osorio_tce_decide_pelo_nao_pr
ovimento_de_recursos_de_reconsideracao 
 
TCE-RN 
Comissão do MMD-TC realiza trabalho de avaliação no TCE do Rio Grande do 
Norte 
 
Uma comissão do projeto Marco de Medição de Desempenho dos TCs (MMD-TC) 
realiza, entre os dias 8 e 9 de agosto, o trabalho de avaliação no Tribunal de 
Contas do Rio Grande do Norte (TCE-RN). As comissões de Garantia de 
Qualidade da Avaliação 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/4241#gsc.tab=0 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SC 
Informações levantadas pelo TCE/SC motivaram ação da Polícia Civil para 
investigar compra de kits de alimentação para famílias de estudantes 
 
Servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC) participaram, na manhã 
desta segunda-feira (8/8), de operação da Polícia Civil de Santa Catarina para o 
cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Barra Velha, 
São João do Itaperiú, Siderópolis, Forquilhinha e Criciúma. O objetivo é apurar a 
existência de uma organização criminosa que teria praticado crimes licitatórios 
contra a administração pública, fiscais e de lavagem de dinheiro., 
https://www.tcesc.tc.br/informacoes-levantadas-pelo-tcesc-motivaram-acao-da-
policia-civil-para-investigar-compra-de-kits-de 
 
TCE-SP 
Fiscalização encontra problemas em 69% dos veículos usados para transporte 
escolar em SP 
 
Fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) em 
393 unidades de ensino – 329 escolas municipais e 64 estaduais – distribuídas 
em 393 municípios do Estado, incluindo a Capital, revelou diversos problemas na 
área da Educação. Realizada de forma surpresa e simultânea, na quinta-feira 
(4/8), a vistoria do TCE mostra que 69,55% dos veículos utilizados para transporte 
dos estudantes estavam irregulares. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-encontra-problemas-69-veiculos-
usados-para-transporte-escolar-sp 
 
TCM-SP 
Regionalização do orçamento é tema do novo Boletim da Unidade de Informações 
Estratégicas do TCMSP 
 
Elemento fundamental para se conhecer a dinâmica do gasto público nas 
subdivisões territoriais, a regionalização do orçamento é o foco da sétima edição 
de O Boletim. A publicação da Unidade de Informações Estratégicas (UIE) do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) mantém a premissa de 
trazer fatos e indagações sobre temas relevantes do controle externo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49182 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SE 
TCE intermedia reunião entre Prefeitura, Governo do Estado e Hospital Santa 
Isabel 
 
As dificuldades de ordem financeira enfrentadas pelo Hospital e Maternidade 
Santa Isabel motivaram a reunião ocorrida no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SE) nesta sexta-feira, 5, com representantes da entidade filantrópica e 
dirigentes das secretarias de Saúde estadual e de Aracaju. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2080 
 
TCE-TO 
Estudantes terão lições sobre como acompanhar a aplicação do dinheiro público 
 
O projeto “TCE Cidadão – na Escola”, iniciativa do Tribunal de Contas do 
Tocantins (TCE/TO), com o apoio de instituições parceiras, reunirá na primeira 
edição, uma programação diversificada em seis municípios do Estado entre os 
meses de agosto a outubro. O evento de lançamento será no dia 11 de agosto, 
data alusiva ao Dia do Estudante, na Escola municipal de Tempo Integral Padre 
Josimo Tavares, em Palmas. 
https://www.tceto.tc.br/estudantes-terao-licoes-sobre-como-acompanhar-a-
aplicacao-do-dinheiro-publico-2/ 
 
 


