
 
 

	 	

 
  Nº 095/2022 Data: 11-08-22 

TCU 
Tribunal apresenta ao MRE proposta de candidatura à vaga no Conselho de 
Auditores das Nações Unidas 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), no exercício da 
Presidência, ministro Bruno Dantas, apresenta ao ministro de Estado das 
Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França, a manifestação 
formal relacionada à candidatura do TCU ao Conselho de Auditores da 
Organização das Nações Unidas. O encontro será realizado na manhã desta 
quarta-feira (10), no Palácio Itamaraty, às 10 horas. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-apresenta-ao-mre-proposta-de-
candidatura-a-vaga-no-conselho-de-auditores-das-nacoes-unidas.htm 
 
Responsáveis pela força-tarefa da Operação Lava Jato terão de devolver R$ 2,8 
milhões 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou os procuradores do Ministério 
Público Federal responsáveis pela força-tarefa da Operação Lava Jato a 
ressarcirem os valores gastos indevidamente com diárias e passagens. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/responsaveis-pela-forca-tarefa-da-
operacao-lava-jato-terao-de-devolver-r-2-8-milhoes.htm 
 
TCE-BA 
Parceria entre MPBA e TCE visa orientar gestores e proteger a sociedade 
 
Em cumprimento ao seu papel de fortalecer as parcerias com as instituições a fim 
de orientar os gestores públicos na fiscalização dos recursos e na prestação de 
contas, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) recebeu, nesta terça-
feira (9.08), uma comitiva do Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA). A 
visita técnica contou com as presenças dos presidentes do TCE/BA e do TCM/BA, 
conselheiros Marcus Presidio e Plínio Carneiro, respectivamente, que se reuniram 
com os promotores de Justiça Pedro Maia, chefe de gabinete do MPBA; Frank 
Ferrari, coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Proteção à 
Moralidade Administrativa; Gilberto Amorim, coordenador de Segurança 
Institucional e Inteligência (CSI), Bruno Pinto, coordenador do Núcleo de 
Investigação dos Crimes Atribuídos a Prefeitos (CAP), e João Paulo Schoucair, 
que acompanhou a reunião na condição de conselheiro do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). A reunião contou ainda com a participação do superintendente 
técnico do TCE/BA, José Raimundo Bastos de Aguiar. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/parceria-entre-mpba-e-tce-visa-orientar-
gestores-e-proteger-a-sociedade 
 
 



 
 

	 	

 
Drone auxilia em auditoria das unidades escolares do Colégio da Polícia Militar, 
Colégio e Escola estaduais Luiz Tarquínio 
 
Pela primeira vez, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) utilizou, 
nesta terça-feira (9.08), em parceria com o Grupamento Aéreo (GRAER) da 
Polícia Militar do Estado da Bahia (PM/BA), uma aeronave remotamente pilotada 
(drone), em Auditoria de Contas na Secretaria da Educação (SEC), exercício 
2021. O drone foi utilizado em tomadas aéreas nas obras de ampliação e reforma 
das seguintes unidades escolares: Colégio da Polícia Militar/Dendezeiros, Colégio 
Estadual e Escola Luiz Tarquínio, na Avenida Dendezeiros, no Bonfim. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/drone-auxilia-em-auditoria-das-unidades-
escolares-do-colegio-da-policia-militar-colegio-e-escola-estaduais-luiz-tarquinio 
 
TCE-CE 
TCE Ceará lança nova edição bimestral do Informativo de Jurisprudência em 
2022 
 
Os jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e a sociedade em 
geral já podem acessar a quarta edição do Informativo de Jurisprudência de 2022. 
O documento, sob a responsabilidade da Comissão de Jurisprudência, contém 
informações de decisões proferidas pelos Colegiados do TCE, que receberam 
indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período de maio a junho 
deste ano. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5051-tce-ceara-lanca-nova-
edicao-bimestral-do-informativo-de-jurisprudencia-em-2022 
 
TCE Ceará participa da 4ª Reunião Ordinária da Comissão de Trabalhos Técnicos 
do CTE-IRB 
 
O Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB), a Casa do 
Conhecimento dos Tribunais de Contas do Brasil, realizou a 4ª Reunião Ordinária 
da Comissão de Trabalhos Técnicos, nesta segunda-feira (8/8). O encontro foi 
sediado no TCE Santa Catarina e contou com a presença da servidora da 
Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais II do TCE Ceará, Priscila de Castro. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5053-tce-ceara-participa-da-4-
reuniao-ordinaria-da-comissao-de-trabalhos-tecnicos-do-cte-irb 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-ES 
TCE-ES cria comissão técnica para implementar Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) instituiu uma 
comissão técnica para implementar as disposições da Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos (NLLC) no âmbito da instituição. A definição foi 
publicada no Diário de Contas desta segunda-feira (01), por meio da Portaria 
Normativa 58/2022. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-cria-comissao-tecnica-para-implementar-nova-lei-
de-licitacoes-e-contratos-administrativos/ 
 
TCE-GO 
Cronograma da pré-auditoria da ISO 27001 
 
Em mais um passo rumo à certificação ISO/IEC 27001:2013, nos dias 16 e 17 de 
agosto, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) passará por pré-
auditoria externa realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ), 
de maneira virtual. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/cronograma-da-pre-auditoria-da-iso-27001 
 
Auditoria do TCE-GO vai avaliar Proescola 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) vai realizar uma auditoria 
operacional (AOP) junto à Secretaria de Estado da Educação, com o objetivo de 
verificar a execução do Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola (Proescola). 
O trabalho está sob a relatoria da conselheira Carla Cíntia Santillo. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/auditoria-do-tce-go-vai-avaliar-proescola 
 
TCE-MT 
Conselheiro participa de reunião ordinária do Comitê Técnico de Educação do 
IRB, em SC 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Antonio 
Joaquim, participou da 4ª Reunião Ordinária da Instância de Conselheiros 
Membros do Comitê Técnico da Educação (CTE) do Instituto Rui Barbosa (IRB),  
no Tribunal de Contas de Florianópolis (TCE-SC). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-participa-de-reuniao-ordinaria-do-
comite-tecnico-de-educacao-do-irb-em-sc/54613 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MG 
TCEMG suspende licitação de R$ 14 milhões do Cidrus 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) 
confirmou, na sessão de ontem, 09/08/2020, a suspensão do Pregão Eletrônico 
001/2022 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(Cidrus), sediado em Candeias, no Oeste do Estado. A licitação tem o objetivo de 
contratar empresa para fornecimento de peças de veículos para as frotas dos 
municípios consorciados, uma licitação estimada em R$ 14 milhões. A Denúncia 
(processo nº 1.120.211) foi feita pela Infinity Auto Parts Ltda., e recebida pelo 
conselheiro José Alves Viana, que determinou a suspensão liminar do processo 
licitatório, como determinado pelo regimento interno do Tribunal. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625791 
 
TCE-PA 
Conselheira Presidente Lourdes Lima assiste à cerimônia de outorga da Ordem 
do Mérito Judiciário 
 
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Conselheira 
Lourdes Lima, esteve entre as autoridades convidadas para prestigiar a 
solenidade de outorga da Ordem do Mérito Judiciário, realizada na segunda-feira, 
dia 8, no Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, edifício-sede do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6648-conselheira-presidente-
lourdes-lima-assiste-a-cerimonia-de-outorga-da-ordem-do-merito-judiciario 
 
TCE prestigia evento de instauração do Comitê Estadual de Elaboração do 
“Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará” – PARÁ 2050 
 
No dia 5 de agosto, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) esteve 
presente ao evento de instauração do Comitê Estadual de Elaboração do 
“Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – PARÁ 2050” no 
Theatro da Paz, em Belém. O TCE-PA foi representado pela secretária de 
Planejamento e Gestão Estratégica, Lilian Bendahan, e Hilda Caetano, assessora 
de planejamento, em substituição à Conselheira Lourdes Lima, que participava do 
Programa de Interiorização "Conversando com o Controle Interno", em Marabá. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6642-tce-prestigia-evento-de-
instauracao-do-comite-estadual-de-elaboracao-do-planejamento-estrategico-de-
longo-prazo-do-estado-do-para-para-2050 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes participa da 4ª Reunião 
Ordinária da Instância de Conselheiros Membros do Comitê Técnico de Educação 
do Instituto Rui Barbosa 
 
A Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes participou na terça-feira, 
09/08, da 4ª Reunião Ordinária da Instância de Conselheiros Membros do Comitê 
Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), em Florianópolis (SC). 
Foi apresentado o resultado da reunião da Comissão Geral de Trabalhos 
Técnicos do CTE-IRB, com a explanação, pelas coordenadoras, dos quatro eixos 
de estudos trabalhados pelos grupos e o escolhido para ser objeto de controle 
prioritário a ser fiscalizado pelos Tribunais de Contas no próximo ano. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6641-conselheira-rosa-egidia-
crispino-calheiros-lopes-participa-da-4-reuniao-ordinaria-da-instancia-de-
conselheiros-membros-do-comite-tecnico-de-educacao-do-instituto-rui-barbosa 
 
TCM-PA 
TCMPA recebe comissão do Marco de Medição do Desempenho dos TCs 
 
A Comissão de Garantia de Qualidade da Avaliação (CGQA) do projeto Marco de 
Medição dos Tribunais de Contas (MMD-TC) iniciou, nesta quarta-feira (10), visita 
técnica ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). A CGQA, 
integrada pelo conselheiro Nelson Pelegrino (TCM-BA), pelo conselheiro 
substituto Telmo de Moura Passareli (TCE-MG) e pelas auditoras de controle 
externo Milene de Oliveira Barbosa (TCMBA) e Risodalva Castro (TCEAM), foi 
recebida pelo conselheiro vice-presidente Antonio José Guimarães e pelo 
conselheiro corregedor Sérgio Leão. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-recebe-comissao-do-marco-de-medicao-
do-desempenho-dos-tcs/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB COORDENA NO NORDESTE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE O 
COMBATE À DESERTIFICAÇÃO DO SEMIÁRIDO 
 
Questões relacionadas ao processo de desertificação das áreas secas do 
Nordeste vão ser debatidas, na Paraíba, pelos Tribunais de Contas da Região. O 
Tribunal de Contas Estado da Paraíba (TCE-PB) está coordenando a Auditoria 
Operacional em Políticas de Combate à Desertificação do Semiárido. Também 
integram a fiscalização os Tribunais de Contas dos Estados do Ceará, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e de Sergipe, com apoio do Núcleo de Supervisão de 
Auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-coordena-no-nordeste-auditoria-operacional-
sobre-o-combate-a-desertificacao-do-semiarido 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PE 
TCE recebe visita da comissão de avaliação do MMD-TC em setembro 
 
Está prevista para os dias 01 e 02 de setembro a visita técnica ao TCE-PE dos 
integrantes das comissões de Garantia da Qualidade do projeto Marco de 
Medição dos Tribunais de Contas (MMD-TC). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6660-tce-recebe-visita-da-comissao-de-avaliacao-do-mmd-tc-em-
setembro 
 
TCE-PI 
Membros do TCE-PI visitam TCE-RN para avaliação do Marco de Medição de 
Desempenho 
 
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.pi.gov.br/membros-do-tce-pi-participam-de-comissao-de-garantia-
da-qualidade-da-atricon/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ lança novos informativos temáticos 
 
Com o objetivo de facilitar ainda mais o acesso e a compreensão de suas 
decisões plenárias, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
passa a contar com dois novos produtos: Informativo de Licitações e Contratos e 
Informativo de Pessoal. Os informativos terão periodicidade trimestral e trazem 
informações sintéticas acerca dos acórdãos mais importantes proferidos pelo 
Tribunal nas áreas de Licitações e Contratos e de Pessoal. A iniciativa é uma 
parceria entre o Serviço de Jurisprudência (SJU), da Subsecretaria das Sessões, 
e da Biblioteca Sergio Cavalieri Filho, da Escola de Contas e Gestão (ECG). 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_lanca_novos_informativos_tematic
os 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-RJ 
TCMRJ participa da fiscalização no TCE-RN pelo projeto MMD-TC 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) integra a 
Comissão de Garantia da Qualidade de Avaliação responsável pela fiscalização 
realizada no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN), o 
primeiro a obter o certificado 2022 do Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC). 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16315&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS participa de encontros nacionais de obras rodoviárias e pavimentação 
 
Nesta terça-feira (09), um grupo de auditores do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RS) participou do 24° Encontro Nacional de Conservação Rodoviária 
(Enacor), e da 47° Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), em Bento Gonçalves. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-participa-de-encontros-nacionais-de-
obras-rodoviarias-e-pavimentacao/ 
 
TCE-SC 
Representante do Unicef ressalta importância da busca ativa escolar e vacinal, 
em evento nacional de Educação, em Florianópolis 
 
O primeiro dia de debates do IV Simpósio Nacional de Educação e do III Encontro 
Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação teve como um dos 
destaques a participação da chefe da área de Educação do Unicef (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância) no Brasil, Mônica Rodrigues Dias Pinto. Ela foi 
uma das participantes do segundo painel desta quarta-feira (10/8), que tratou de 
Educação e intersetorialidade de políticas públicas. 
https://www.tcesc.tc.br/representante-do-unicef-ressalta-importancia-da-busca-
ativa-escolar-e-vacinal-em-evento-nacional-de 
 
TCE/SC e TCU defendem atuação preventiva e investimento em governança na 
abertura do Congresso da Fecam 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro 
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, falou sobre a nova postura do controle 
externo, mais dialógica e preventiva, durante a abertura do Congresso de 
Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina (Comac-SC), na manhã 
desta terça-feira (9/8).  
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-e-tcu-defendem-atuacao-preventiva-e-investimento-
em-governanca-na-abertura-do-congresso-da 
 



 
 

	 	

 
Integrantes de Tribunais de Contas, Ministérios Públicos e Ministérios Públicos de 
Contas realizam reunião técnica sobre educação, em Florianópolis 
 
Uma reunião técnica entre integrantes de Tribunais de Contas, Ministérios 
Públicos e Ministérios Públicos de Contas antecedeu a abertura da quarta edição 
do Simpósio Nacional de Educação (Sined) e do III Encontro de Promotores e 
Promotoras de Justiça da Educação que inicia na noite desta terça-feira (9/8) e 
segue até quinta-feira (11/8) 
https://www.tcesc.tc.br/integrantes-de-tribunais-de-contas-ministerios-publicos-e-
ministerios-publicos-de-contas-realizam 
 
"A gente precisa voltar a acreditar na educação pública”, ressalta a presidente-
executiva do Todos pela Educação, em palestra de abertura de eventos do 
TCE/SC e do MPSC 
 
“Cooperação federativa e garantia de qualidade na educação: possibilidades e 
desafios” foi o tema da palestra de abertura do 4º Simpósio Nacional de Educação 
(Sined) e do 3º Encontro de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação, 
proferida pela especialista Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação. A 
organização é do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) e do Ministério 
Público do Estado (MPSC) 
https://www.tcesc.tc.br/gente-precisa-voltar-acreditar-na-educacao-publica-
ressalta-presidente-executiva-do-todos-pela 
 
TCE-SP 
Episódio do PodContas discute contratações relativas a resíduos sólidos pela 
Nova Lei de Licitações 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas 
principais plataformas digitais o 67º episódio do PodContas, podcast voltado ao 
aprimoramento dos conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e servidores 
que atuam nos órgãos municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-episodio-podcontas-discute-contratacoes-
relativas-residuos-solidos-pela-nova-lei-licitacoes 
 
TCM-SP 
TCMSP lança na quinta-feira o Programa de Formação Continuada de Auditores 
 
A Subsecretaria de Fiscalização e Controle (SFC) do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP) lançará na próxima quinta-feira (11/8), às 14h, 
o Programa de Formação Continuada de Auditores (PFCA).  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49226 
 
 


