
 
 

	 	

 
  Nº 094/2022 Data: 10-08-22 

TCU 
TCU entregará ao TSE a lista de pessoas com contas julgadas irregulares 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas da União ministro Bruno Dantas, 
entregará na quarta-feira, dia 10 de agosto, ao presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, a relação com os nomes de pessoas que 
tiveram as contas julgadas irregulares pela Corte de Contas nos últimos oito anos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/eleicoes-2022-tcu-entregara-ao-tse-a-
lista-de-pessoas-com-contas-julgadas-irregulares.htm 
 
TCE-AP 
Servidores do TCE Amapá conhecem mudanças sobre Nova Lei Geral das 
Licitações 
 
Desde a publicação da Nova Lei Geral das Licitações (Lei 14.133/2021), o 
Tribunal de Contas do Amapá vem trabalhando para superar as carências 
regulatórias que a nova legislação exige. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/servidores-do-tce-amapa-conhecem-mudancas-
sobre-nova-lei-geral-das-licitacoes 
 
TCE-AM 
Direitos das crianças, adolescentes, mulheres e idosos é tema de ciclo de 
palestras no TCE-AM 
 
Com presença de mais de 350 pessoas, o Tribunal de Contas do Amazonas 
(TCE-AM), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), realizou, na manhã 
desta terça-feira (9), um encontro para debater a importância da defesa dos 
direitos constitucionais de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. O evento, 
que teve como tema “Ciclo da Vida”, contou com palestras do reitor da Fundação 
Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Euler Ribeiro, da 
desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Vânia Marinho e 
da juíza de direito Elza de Mello. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57392 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-BA 
TCE/BA e TCM/BA ampliam prazo de Acordo sobre o Educação é da Nossa 
Conta 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) incluiu, em julho deste ano, 
um termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2017, que prorroga por 
mais cinco anos o intercâmbio técnico/científico entre o TCE/BA e o TCM/BA para 
o monitoramento dos planos de educação – Projeto “Educação é nossa Conta”, 
visando ainda à garantia da segurança e do tratamento dos dados pessoais dos 
envolvidos no Projeto, através da cláusula de aderência à Lei Geral de Proteção 
de Dados. Com a aprovação do termo aditivo pela Presidência do Tribunal, o 
prazo do Acordo, que expiraria em 13 de julho deste ano, foi ampliado para 30 de 
junho de 2027. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-tcm-ba-ampliam-prazo-de-acordo-
sobre-o-educacao-e-da-nossa-conta 
 
1ª Câmara do TCE/BA imputa débitos de R$ 1,4 milhão a dois gestores de 
entidades 
 
Ao desaprovar as prestações de contas de dois convênios, firmados pela 
administração estadual com entidades, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia (TCE/BA), em sessão ordinária desta terça-feira (09.08), pela 
imputação de débito aos dois gestores responsáveis, no valor total de R$ 
1.453.564,91 (quantia a ser acrescida de juros de mora e correção monetária), 
além da aplicação de três multas aos mesmos que, somadas, atingem o valor de 
R$ R$ 618.077,59. Na mesma sessão, a Câmara concluiu os julgamentos de 
outros oito processos, sendo três de convênios firmados com municípios, três de 
convênios firmados com entidades e instituições e dois de Termos de Fomento. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/1-camara-do-tce-ba-imputa-debitos-de-r-1-4-
milhao-a-dois-gestores-de-entidades 
 
TCM-BA 
CONSELHEIRO NELSON PELLEGRINO CHEFIA COMISSÃO DA ATRICON NO 
PARÁ 
 
O conselheiro Nelson Pellegrino, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, 
está à frente da Comissão de Garantia da Qualidade – CGQ, encarregada pela 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, de avaliar 
os critérios e os índices apurados do Marco de Medição de Desempenho do 
Tribunais de Contas, o MMD-TC 2022 no Tribunal de Contas do Pará. 
https://www.tcm.ba.gov.br/conselheiro-nelson-pellegrino-chefia-comissao-da-
atricon-no-para/ 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-CE 
TCE disponibiliza relação preliminar de gestores com contas julgadas irregulares 
 
O Tribunal de Contas do Ceará encaminhou, nesta segunda-feira (8/8), ao 
Ministério Público Eleitoral (MPE) e ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a 
relação de pessoas que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável ou por decisão 
irrecorrível, nos últimos oito anos, registradas nesta Corte até a presente data. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5050-tce-disponibiliza-relacao-
preliminar-de-gestores-com-contas-julgadas-irregulares 
 
TCE-ES 
TCE-ES lança Painel da Educação, ferramenta que permite um raio-x das escolas 
e profissionais do Espírito Santo 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) disponibiliza, a partir 
desse mês de agosto, o Painel da Educação, ferramenta que mostra a 
distribuição de escolas públicas, matrículas e profissionais da educação no 
Estado e nos municípios. É possível saber, por exemplo, o número de 
estabelecimentos de ensino de uma localidade, e a qual rede eles pertencem. 
Navegando pela página, pode-se comparar os temas por ano e explorar muitas 
informações. Trata-se de um poderoso programa de acompanhamento do 
dinheiro público. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-lanca-painel-da-educacao-ferramenta-que-permite-
um-raio-x-das-escolas-e-profissionais-do-espirito-santo/ 
 
Atuação do TCE-ES no envio de dados à Matriz de Saldos Contábeis é destaque 
na Rádio Justiça 
 
A atuação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) no que 
se refere ao envio de dados fiscais e contábeis à União foi destaque na 
programação da Rádio Justiça – emissora com sede em Brasília, no Distrito 
Federal, pertencente ao Poder Judiciário Brasileiro e administrada pelo Supremo 
Tribunal Federal. A matéria foi postada no site e nas redes sociais da Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), na quarta-feira (03), no quadro 
que traz reportagens sobre os Tribunais de Contas do país. 
https://www.tcees.tc.br/atuacao-do-tce-es-no-envio-de-dados-para-a-matriz-de-
saldos-contabeis-e-destaque-na-radio-justica/ 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-ES criará grupo para promover a qualidade da informação contábil do 
sistema CidadES 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) vai criar um grupo de 
trabalho, denominado Grupo Técnico Qualicontas (GT-Qualic), formado por 
profissionais de contabilidade para promover a qualidade da informação contábil 
do módulo de Contas do sistema CidadES, no âmbito da Corte de Contas. O 
processo de credenciamento para selecionar os integrantes se inicia nesta 
segunda-feira (08), conforme edital, no qual constam exigências de experiência 
profissional e acadêmica. As inscrições podem ser feitas por meio do hotsite, até 
as 17 horas do dia 06 de setembro. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-criara-grupo-para-promover-a-qualidade-da-
informacao-contabil-do-sistema-cidades/ 
 
TCE-MA 
Portais da Transparência serão avaliados pela Secretaria de Fiscalização do TCE 
 
Em continuidade aos trabalhos de avaliação periódica realizados nos portais da 
transparência dos fiscalizados do TCE maranhense, a Secretaria de Fiscalização 
do Tribunal de Contas do Estado (Sefis) tornou pública nova relação de portais da 
transparência que serão submetidos a avaliação pelo órgão de controle externo. A 
Ordem de Serviço Sefis/Nufis II n° 16, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
instituição, disciplina a avaliação que será realizada e contempla apenas o Poder 
Executivo. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2413-portais-da-transparencia-serao-
avaliados-pela-secretaria-de-fiscalizacao-do-tce 
 
TCE-MT 
TCE-MT e Seplag buscam solução técnica para viabilizar a utilização do 
credenciamento na execução de obras de reforma 
 
A Secretaria de Normas e Jurisprudência (SNJur) do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT), a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a 
Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Controladoria Geral do Estado (CGE) se 
reuniram, na manhã desta sexta-feira (5), para dar início aos estudos da terceira 
Mesa Técnica aprovada pelo órgão de Controle Externo. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-seplag-buscam-solucao-tecnica-para-
viabilizar-a-utilizacao-do-credenciamento-na-execucao-de-obras-de-
reforma/54598 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MS 
TCE-MS recebe comissão da Atricon que avalia desempenho dos Tribunais de 
Contas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, 
Conselheiro Iran Coelho das Neves, recebeu na manhã desta segunda-feira, 08 
de agosto, a comissão de Garantia de Qualidade da Avaliação do projeto Marco 
de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC). Dessa vez, o 
TCE-MS é o primeiro a ser avaliado no Programa que é realizado sempre a cada 
dois anos pela Associação dos Tribunais de Contas (Atricon). 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6713/tce-ms-recebe-comissao-da-
atricon-que-avalia-desempenho-dos-tribunais-de-contas 
 
TCE-MG 
Conselheiro substituto do TCEMG participa de visita técnica no TCEPA 
 
O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCEMG), Telmo de Souza Passareli, participou, nessa segunda-feira (08/08), de 
uma visita técnica no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCEPA), junto de 
outros representantes da Comissão de Garantia da Qualidade (CGQ) da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O intuito da 
reunião é avaliar critérios do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de 
Contas, o MMD-TC 2022. O grupo foi recebido pela presidente do TCEPA, 
conselheira Lourdes Lima. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625788 
 
TCM-PA 
TCMPA participa de reunião técnica do Instituto Rui Barbosa, em SC 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Cezar 
Colares, integra a mesa de abertura da reunião da Comissão Geral de Trabalhos 
Técnicos do Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa, que ocorre no Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-participa-de-reuniao-tecnica-do-instituto-
rui-barbosa-em-sc/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PR 
Após auditar concessões vencidas em 2021, TCE recomenda 14 medidas ao 
DER 
 
Com o objetivo de auxiliar o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná 
(DER-PR) na prestação de serviços públicos de interesse da população, o Pleno 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) homologou a emissão de 14 
recomendações à autarquia. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/apos-auditar-concessoes-vencidas-em-2021-
tce-recomenda-14-medidas-ao-der/9899/N 
 
TCE-RJ 
Auditoria em agência reguladora do Espírito Santo é assunto de encontro de 
Comitê do IRB 
 
Os principais achados de uma auditoria de conformidade na Agência de 
Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), realizada pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), foram apresentados 
na reunião do Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-Privadas e 
Privatizações dos Tribunais de Contas (TCs) do Instituto Rui Barbosa (IRB), 
ocorrida nesta segunda-feira (08/08). A apresentação serviu para promover o 
intercâmbio de experiências, metodologias, técnicas e conhecimentos, e suscitou 
debate sobre a fiscalização de agências reguladoras. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/auditoria_em_agencia_reguladora_do_es
pirito_santo_e_assunto_de_encontro 
 
TCM-RJ 
Presidente do TCMRJ fala aos servidores 
 
O Presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, participou hoje (08/08) da 
terceira edição do DGS Recebe. O encontro, promovido pelo Departamento-Geral 
de Serviços, reuniu mais de 150 servidores de todas as áreas do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ). 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16311&detalhad
a=3&downloads=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RN 
TCE potiguar é o primeiro a receber certificado de garantia do Marco de Medição 
em 2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) foi o primeiro, 
em 2022, a receber o certificado da Comissão de Garantia de Qualidade da 
Avaliação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas.  O 
MMD-TC é um instrumento de avaliação, organizado pela Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com objetivo de verificar o 
desempenho dos órgãos de controle e contribuir para que os TCs aprimorem a 
qualidade e agilidade das auditorias e dos julgamentos. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4242#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
Corregedor-Geral do TCE participa de seminário 
 
Nesta terça-feira (9), o Auditório Romildo Bolzan do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RS), sediou o Seminário de Corregedorias promovido pela Prefeitura de 
Porto Alegre. Estiveram presentes à abertura do evento o presidente do TCE-RS, 
conselheiro Alexandre Postal; o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, e o 
corregedor do TCE-RS, conselheiro Renato Azeredo, entre outras autoridades. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/corregedor-geral-do-tce-participa-de-
seminario/ 
 
TCE-RO 
Série de visitas técnicas do MMD-TC começa nesta segunda-feira (8/8) 
 
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) começam nesta segunda-feira (8/8). Os primeiros encontros serão realizados 
nos Tribunais de Contas (TCs) do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Norte e 
do Pará. O projeto é desenvolvido pela Atricon em parceria com os TCs. 
https://tcero.tc.br/2022/08/08/serie-de-visitas-tecnicas-do-mmd-tc-comeca-nesta-
segunda-feira-8-8/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Programa PAIC tem mais uma etapa de capacitação e reúne professores de Porto 
Velho, Itapuã do Oeste e Ariquemes 
 
A parceria entre o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) e as redes 
municipais de ensino, materializada por meio do Programa de Aprimoramento da 
Política de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), prossegue em mais uma etapa 
de formação de professores durante o mês de agosto. 
https://tcero.tc.br/2022/08/09/programa-paic-tem-mais-uma-etapa-de-capacitacao-
e-reune-professores-de-porto-velho-itapua-do-oeste-e-ariquemes/ 
 
TCE-RR 
Folha BV - TCE-RR vê 'contrassenso' por Micaraima durante emergência em 
Pacaraima 
 
A conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RR), Cilene Lago Salomão, 
aplicou uma medida cautelar ao prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato 
(Republicanos) para suspender, imediatamente, procedimentos de dispensa de 
licitação e celebração de contratos que envolvam a utilização dos R$ 5 milhões 
repassados pelo Governo de Roraima para o Município amenizar os estragos 
provocados pelas intensas chuvas. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1871 
 
TCE-SE 
Conselheira Susana Azevedo participa de reunião do Comitê Técnico de 
Educação do IRB 
 
A conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Susana 
Azevedo, participou nesta terça-feira, 9, da 4ª Reunião Ordinária da Comissão 
Geral de Trabalhos Técnicos do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui 
Barbosa (CTE/IRB), no TCE de Santa Catarina (TCE/SC), em Florianópolis. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2083 
 
TCE-TO 
TCE se reúne com o CRC/TO para discutir alterações no Sicap/Contábil Municipal 
 
O diretor-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Tocantins 
(TCE/TO), Wemerson Rodrigues Figueira, juntamente com o coordenador da 
Comissão de Integração do Sistema Integrado de Auditoria Pública (Sicap), Tiago 
Rodrigues de Morais, receberam na tarde desta segunda-feira, 8, contadores 
membros da Comissão de Contabilidade Pública do Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC/TO).  
https://www.tceto.tc.br/tce-se-reune-com-o-crc-to-para-discutir-alteracoes-no-
sicap-contabil-municipal/ 
 



 
 

	 	

 


