
 
 

	 	

 
  Nº 096/2022 Data: 12-08-22 

TCU 
TCU formaliza ao Itamaraty interesse em vaga no Conselho de Auditores da ONU 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, entregou 
ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) a manifestação formal pelo interesse 
na candidatura da Corte de Contas ao Conselho de Auditores da Organização das 
Nações Unidas (ONU). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-formaliza-ao-itamaraty-interesse-em-
vaga-no-conselho-de-auditores-da-onu.htm 
 
TCE-AC 
TCE/AC MOBILIZA MUNICÍPIOS PARA PLANEJAMENTO A PARTIR DO 
PAINEL DE INDICADORES EDUCACIONAIS 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre, por meio da Escola de Contas, 
Conselheiro Alcides Dutra de Lima realizou um encontro virtual com equipes 
técnicas das secretarias municipais de educação, na manhã desta quarta-feira, 
10. 
https://tceac.tc.br/2022/08/11/tce-ac-mobiliza-municipios-para-planejamento-a-
partir-do-painel-de-indicadores-educacionais/ 
 
TCE-AL 
Conselheira Rosa Albuquerque participa da XX Semana Jurídica do TCESP 
 
A Conselheira-Ouvidora do Tribunal de Contas de Alagoas, Rosa Albuquerque, 
está participando da XX Semana Jurídica do TCESP, que acontece em São 
Paulo, nos dias 9 a 12 de agosto.  
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg2MQ==&titulo=Conselheira_Rosa_Albuquerque_participa_da_
XX_Semana_Jur%C3%ADdica_do_TCESP&cat=MQ== 
 
TCE/AL participa do III Encontro da Associação das Entidades Oficiais de 
Controle Público do Mercosul 
 
Para aprimorar ainda mais seus serviços, o Tribunal de Contas de Alagoas 
(TCE/AL) está participando do III Encontro da Associação das Entidades Oficiais 
de Controle Público do Mercosul (ASUR), que acontece em Foz do Iguaçu, no 
Hotel Grand Carimã Resort & Convention Center.  
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg2Mg==&cat=MQ==&titulo=tce/al-participa-do-iii-encontro-da-
associacao-das-entidades-oficiais-de-controle-publico-do-mercosul 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-AM 
Conselheiros do TCE-AM participam do 3º Encontro das Entidades de Controle do 
Mercosul 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Júlio Pinheiro e 
Ari Moutinho Júnior, estão em Foz do Iguaçu (PR) representando a Corte de 
Contas no 3º Encontro da Associação das Entidades Oficiais de Controle Público 
do Mercosul (ASUR). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57430 
 
Presidente do TCE-AM palestra em evento para capacitar gestores públicos 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico 
Desterro, palestrou, na tarde desta quarta-feira (10), para secretários, 
subsecretários e diretores da Prefeitura de Manaus. A palestra aconteceu no 
Casarão da Inovação Cassina, no Centro de Manaus. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57415 
 
TCE-BA 
TCE/BA realiza auditoria na política estadual de habitação da Sedur 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), por meio da 1ª 
Coordenadoria de Controle Externo (CCE), deu início, nesta semana, a uma 
auditoria na Política Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS) e do 
respectivo Plano Estadual de Habitação, atividades que são conduzidas pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), unidade que é responsável pela 
formulação, coordenação, implementação, acompanhamento e avaliação da 
PEHIS. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-realiza-auditoria-na-politica-estadual-de-
habitacao-da-sedur 
 
15 de agosto: TCE e TCM entregam ao TRE listas de gestores que tiveram contas 
rejeitadas 
 
Os presidentes do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro 
Marcus Presidio, e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/BA), conselheiro 
Plínio Carneiro Filho, vão encaminhar, na próxima segunda-feira (15/08), ao 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), desembargador 
Roberto Frank, a relação dos gestores públicos estaduais e municipais que 
tiveram prestações de contas rejeitadas, e que, em razão disso, poderão ser 
enquadrados na Lei da Ficha Limpa, caso assim decida a Justiça Eleitoral. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-e-tcm-entregam-ao-tre-listas-de-gestores-
que-tiveram-contas-rejeitadas 
 



 
 

	 	

 
Conselheira Carolina Costa foi mediadora em painel do IV Simpósio Nacional de 
Educação 
 
A conselheira Carolina Costa atuou como mediadora, na tarde desta quarta-feira 
(10.08), o painel “Avaliação da política pública de educação e formação docente”, 
que integrou a programação do IV Simpósio Nacional de Educação (Sined) e do 
III Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação, que 
ocorre nos dias 10 e 11 de agosto, em Florianópolis/SC. Participaram do painel a 
professora da Universidade Regional de Blumenau, Cássia Ferri; o secretário da 
Educação de Sobral-CE, Francisco Herbert Lima Vasconcelos, e o secretário da 
Educação do Recife, Frederico da Costa Amâncio. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/conselheira-carolina-media-4-painel-de-
simposio-de-educacao-em-santa-catarina 
 
TCE-ES 
Conselheiro Rodrigo Coelho participa da abertura do Simpósio Nacional de 
Educação, em Florianópolis 
 
Mediando a abertura do 4º Simpósio Nacional de Educação (Sined), o conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e presidente do 
Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB), Rodrigo Coelho, foi 
um dos participantes da primeira palestra do evento, que teve como tema 
“Cooperação federativa e garantia de qualidade na educação: possibilidades e 
desafios”, na noite desta terça-feira (9). 
https://www.tcees.tc.br/presidente-do-comite-de-educacao-do-irb-conselheiro-
rodrigo-coelho-participa-da-abertura-do-simposio-nacional-de-educacao/ 
 
TCE-GO 
Tribunais de Contas do Mercosul formalizam parcerias em Foz 
 
Cerca de cem conselheiros e controladores do Brasil, Argentina e Paraguai 
começaram a discutir hoje (11/ago), em Foz do Iguaçu, PR, durante o 3° Encontro 
de Entidades de Controle Público do Mercosul, a integração entre os sistemas de 
controle de gastos públicos praticados nos três países. Para formalizar a parceria 
foi assinado convênio de cooperação técnica entre o Instituto Rui Barbosa (IRB), 
o Instituto de Estudos Técnicos e Investigação da Argentina (IETEI) e a 
Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (Azur). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tribunais-de-contas-do-mercosul-formalizam-
parcerias-em-foz 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-GO 
Dirigente do Sebrae nacional participou do Encontro Regional do TCMGO 
 
O gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial  do Sebrae Nacional, Derly 
Cunha Fialho, compôs a mesa diretiva do 12° Encontro Regional de TCMGO, 
realizado na última terça-feira, dia 9, no K Hotel, em Goiânia. Ele discursou na 
solenidade de abertura e enfatizou que “homens e mulheres com atitudes 
empreendedoras levam o Brasil ao futuro. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/dirigente-do-sebrae-nacional-participou-do-
encontro-regional-do-tcmgo/ 
 
TCE-MG 
Comitê Técnico de Educação do IRB se reúne para debater rumos do ensino 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina, em Florianópolis, foi palco para a 4ª 
Reunião Ordinária do Comissão Geral de Trabalhos Técnicos do Comitê Técnico 
de Educação, do Instituto Rui Barbosa. Durante o encontro, no dia 9 de agosto, a 
chefe de gabinete do conselheiro Cláudio Terrão, Rachel Campos Pereira de 
Carvalho, apresentou a proposta de seleção de objeto de controle que havia sido 
validada no dia anterior. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625794 
 
TCE-PA 
TCE-PA recebe Declaração de Garantia da Qualidade da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) recebeu na terça-feira, 9, a 
Declaração de Garantia da Qualidade após o atesto do cumprimento das 
evidências apresentadas quanto aos critérios de avaliação do Marco de Medição 
de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMD-TC Ciclo 2022. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6650-tce-pa-recebe-declaracao-de-
garantia-da-qualidade-da-atricon 
 
TCM-PA 
Gestor da Câmara de Rondon do Pará terá que devolver mais de R$ 200 mil aos 
cofres públicos 
 
A prestação de contas da Câmara Municipal de Rondon do Pará, do exercício de 
2020, foi julgada irregular, devido à ausência de documentos que comprovem os 
gastos com diárias aos vereadores, no valor de R$ 238.550,00. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/gestor-da-camara-de-rondon-do-para-tera-que-
devolver-mais-de-r-200-mil-aos-cofres-publicos/ 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PB 
AUDITORES DO TCE-PB PALESTRAM NO II SIMPÓSIO DE INTELIGÊNCIA 
INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PIAUÍ 
 
Auditores do controle externo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 
participam no Tribunal de Contas do Piauí do II Simpósio de Inteligência 
Institucional, que tem como tema o Controle Externo Exponencial. O auditor do 
controle externo do TCE-PB, Aguinaldo Macedo Filho, fez palestra sobre o tema: 
“Ajunta- uma Ferramenta de Detecção de Conluio usando Inteligência Artificial”. 
Ele  destacou o que é contrato inteligente, reforçando o processamento de 
informações, bem como a decodificação pelos mecanismos tecnológicos. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/auditores-do-tce-pb-palestram-no-ii-simposio-de-
inteligencia-institucional-do-tribunal-de-contas-do-piaui 
 
AUDITOR DO TCE-PB MINISTRA CURSO NO IPC SOBRE DRONES PARA 
SERVIDORES E JURISDICIONADOS DO TCE CEARÁ 
 
Com o objetivo de instruir servidores e jurisdicionados do TCE Ceará sobre o uso 
de geotecnologias na auditoria (drones), o Instituto Plácido Castelo (IPC) iniciou 
nesta quarta-feira (10/8), capacitação teórica e prática relativa ao tema. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/auditor-do-tce-pb-ministra-curso-no-instituto-placido-
castelo-sobre-drones-para-servidores-e-jurisdicionados-do-tce-ceara 
 
TCE-PR 
Curitiba: após auditoria, TCE-PR indica 3 ações para projeto de mobilidade 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio de sua Coordenadoria de 
Auditorias (CAUD), promoveu, a pedido do Município de Curitiba, auditoria 
independente a respeito da execução do Programa de Mobilidade Sustentável da 
capital paranaense. A atividade integra o Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 
2022 do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/curitiba-apos-auditoria-tce-pr-indica-3-acoes-
para-projeto-de-mobilidade/9908/N 
 
TCE-PI 
TCE-PI encerra a 2ª edição do Simpósio de Inteligência Institucional 
 
A segunda edição do Simpósio de Inteligência Institucional chegou ao seu último 
dia nesta quinta-feira (11). O evento organizado pelo Núcleo de Gestão de 
Informações Estratégicas (NUGEI) do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 
(TCE-PI) durou quatro dias, com ministração de 18 palestras. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-encerra-a-2a-edicao-do-simposio-de-inteligencia-
institucional/ 
 



 
 

	 	

 
TCE-RJ 
Secretário-Geral de Controle Externo do TCE-RJ participará do II Seminário 
InfraCidades 
 
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (SeInfra), em parceria com o 
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), promoverá, no dia 17/08, 
às 8h30, o II Seminário InfraCidades: Desafios da implementação do BIM. 
Realizado no centro de convenções da Firjan, instituição que apoia o evento, o 
seminário é voltado a profissionais de engenharia e arquitetura atuantes no setor 
público e contará com a presença do secretário-geral de Controle Externo do 
TCE-RJ, Oséias Santana, na mesa de abertura. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/secretario_geral_de_controle_externo_do
_tce_rj_participara_do_ii_seminario_infracidades 
 
TCM-RJ 
TCMRJ recebe homenagem em nome da ABRACOM 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), 
Luiz Antonio Guaraná, recebeu, em nome do presidente da Associação Brasileira 
dos Tribunais de Contas do Município (Abracom), Joaquim Alves de Castro Neto, 
uma placa em agradecimento pela parceria na realização da 3ª Reunião Anual da 
Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (ASUR), que 
acontece hoje e amanhã, 11 e 12 de agosto, em Foz do Iguaçu, com a 
participação de cerca de 100 conselheiros da Argentina, Brasil, Colômbia, 
Paraguai e Uruguai. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16317&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS e IPE Saúde se reúnem para discutir convenio técnico 
 
Na ultima quarta-feira (10), a Direção de Controle e Fiscalização (DCF) do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), recebeu técnicos do IPE Saúde para discutir 
sobre a formalização de convênio técnico. Durante a reunião ficou acordado a 
elaboração de um projeto piloto que servira como base para o firmamento do 
convenio. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-e-ipe-saude-se-reunem-para-discutir-
convenio-tecnico/ 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RR 
TCERR recebe visita da comissão do Marco de Medição a partir desta quinta-feira 
 
O Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) recebe nos dias 11 e 12 de agosto, 
visita dos integrantes da Comissão de Garantia da Qualidade (CGQ) do projeto 
Marco de Medição dos Tribunais de Contas (MMD-TC).  O projeto é desenvolvido 
pela Atricon em parceria com os TCs. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1875 
 
TCE-SP 
XX Semana Jurídica: Palestras no TCE abordam Estado de Direito e crimes 
contra Administração Pública 
 
Democracia, Estado de Direito, respeito aos preceitos constitucionais e prática de 
crimes contra a Administração Pública. Esses foram alguns dos temas abordados 
na quarta-feira (10/8), no segundo dia de programação da XX Semana Jurídica do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-xx-semana-juridica-palestras-tce-abordam-estado-
direito-e-crimes-contra-administracao-publica 
 
TCM-SP 
Imprensa repercute decisão do TCMSP sobre modernização semafórica 
 
Nesta quarta-feira (10/08), diversos veículos de imprensa fizeram reportagem 
sobre a aprovação pelo pleno do Tribunal de Contas do Município do aditivo na 
PPP da Iluminação Pública pública para a modernização da cidade. Segundo a 
reportagem, o aditivo ao contrato vai permitir a troca de quase dois mil semáforos, 
173 quilômetros de cabos subterrâneos de transmissão de dados e 82 
quilômetros de rede subterrânea elétrica. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49254 
 
Pleno do TCMSP permite incluir a modernização semafórica na PPP da 
Iluminação 
 
Na sessão ordinária do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
realizada na quarta-feira (10/8), o Colegiado referendou a decisão de liberar a 
inclusão do contrato que tem como objeto a “prestação de serviços de 
modernização, instalação e manutenção corretiva do sistema semafórico 
paulistano” na Parceria Público Privada (PPP) da Iluminação da cidade, na forma 
de aditivo contratual. O relator do processo foi o conselheiro João Antonio da 
Silva Filho, presidente do Tribunal, que apresentou as determinações para o 
prosseguimento do processo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49243 
 



 
 

	 	

 
TCE-SE 
Membros do TCE e MP de Contas participam do 4º Simpósio Nacional de 
Educação 
 
Com o propósito de estabelecer uma agenda comum entre gestores públicos e 
atores da educação e do controle público, foram iniciados na noite da última terça-
feira, 9, em Florianópolis, o 4º Simpósio Nacional de Educação (Sined) e o 3º 
Encontro de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2087 
 
 


