
 
 

	 	

 
  Nº 098/2022 Data: 16-08-22 

TCU 
Órgão federal não pode se beneficiar de contrato já firmado por outro ente público 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) respondeu a uma consulta formulada pelo Ministro-
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em que questiona se há viabilidade 
jurídica de órgão da administração pública federal utilizar-se de contrato de prestação de 
serviços licitados por outro ente federativo. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/orgao-federal-nao-pode-se-beneficiar-de-
contrato-ja-firmado-por-outro-ente-publico.htm 
 
TCE-AC 
TCE/AC RECEBE EQUIPE DO MARCO DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DOS TCS 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Conselheiro Ronald Polanco 
Ribeiro, recebeu na manhã desta segunda-feira, 15, a equipe do Marco de Medição dos 
Tribunais de Contas – MMD/TC, composta pelo Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 
Macedo do TCE/ES, o Conselheiro-Substituto Flávio Monteiro Luna do TCM/GO, o 
Auditor de Controle Externo, Carlos Augusto Werneck de Carvalho do TCM/RJ, a 
Auditora de Controle Externo, Monique Helen Cravo Soares Farias do TCE/PA e a 
Integrante da Comissão de Coordenação-Geral, Paula Palma Fontes do TCE/MT. 
https://tceac.tc.br/2022/08/15/tce-ac-recebe-equipe-do-marco-de-medicao-do-
desempenho-dos-tcs/ 
 
TCE-AL 
TCE/AL recebe visita do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas 
 
Na manhã desta segunda-feira (15), o Presidente em Exercício do Tribunal de Contas de 
Alagoas, Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, recebeu o Presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, Fernando Antonio de Melo Sá Cavalcanti, a 
Conselheira Estadual do CAU/AL, Josemée Gomes de Lima e a Assessora Jurídica do 
CAU/AL, Andréa Calheiros. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-noticia.php?c=NDg2NA==&cat=MQ==&titulo=tce/al-
recebe-visita-do-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo-de-alagoas- 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM participa de encerramento do curso de formação dos defensores 
públicos estaduais 
 
Os 15 defensores públicos recém-empossados pela Defensoria Pública do Amazonas 
(DPE-AM) encerraram o ciclo de formação em uma roda de conversa com o presidente 
do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57456 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-BA 
Estudantes da Apae irão conhecer o TCE/BA durante Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla 
 
Uma equipe da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) 
realizou, nesta segunda-feira (15.08), uma visita técnica à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) com a intenção de viabilizar, na próxima terça-feira (23.08), uma 
edição especial do Programa Casa Aberta durante a ‘Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla’, que ocorrerá entre os dias 21 e 28 de agosto. Criado há 
oito anos pela Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), o projeto 
tem como objetivo aproximar e promover ações da instituição junto à comunidade 
estudantil. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/estudantes-da-apae-irao-conhecer-o-tce-ba-durante-
semana-nacional-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual-e-multipla 
 
Comissão avalia qualidade e eficácia do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
 
Integrantes da Comissão de Garantia de Qualidade da Avaliação do projeto Marco de 
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) deram início, na manhã 
desta segunda-feira (15.08), à visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
(TCE/BA). O presidente da Corte de Contas baiana, conselheiro Marcus Presidio, 
recebeu os visitantes em seu gabinete, numa reunião que serviu para o alinhamento de 
diretrizes visando melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo sistema Tribunais de 
Contas. Participaram também da reunião o conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales 
(TCE/RN), a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza (TCE/AC), e os 
auditores de controle externo Jackson Francisco de Oliveira (TCE/PE) e Fernanda Nunes 
(TCE/RS). 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/comissao-avalia-qualidade-e-eficacia-do-tribunal-de-
contas-do-estado-da-bahia 
 
TCM-BA 
CONSELHEIRO POTIGUAR PRESIDE COMISSÃO QUE AVALIA MMD-TC DO TCM 
 
O conselheiro Gilberto Jales, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte é 
o coordenador dos trabalhos da Comissão de Garantia de Qualidade da Atricon – 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que irá avaliar a 
metodologia aplicada e os índices que foram apurados no Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas 
(MMD-TC). A visita técnica da comissão ao TCM terá início nesta quarta-feira (17/08) e 
deve ser concluída no dia seguinte. 
https://www.tcm.ba.gov.br/conselheiro-potiguar-preside-comissao-que-avalia-mmd-tc-do-
tcm/ 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
COMITÊ DO IRB DEFINE TEMA DE FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 
 
“Ausência de condições adequadas de ofertas educacionais” nos municípios, estados e 
no país, como um todo, foi escolhido, após ampla discussão, como tema para as 
fiscalizações que serão realizadas pelos tribunais de contas, no setor da educação. A 
decisão foi divulgada durante a realização, na semana passada, da 4ª Reunião Ordinária 
da Comissão Geral de Trabalhos Técnicos e da Instância de Conselheiros, que compõem 
o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB). O evento ocorreu na sede 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC). 
https://www.tcm.ba.gov.br/comite-do-irb-define-tema-de-fiscalizacao-na-area-da-
educacao/ 
 
PUBLICADA NOVA EDIÇÃO DO BOLETIM CONTÁBIL DAM 
 
A Diretoria de Assistência aos Municípios do TCM/Ba publicou, nesta segunda-feira 
(15/08), a edição de julho do “Boletim Contábil DAM”. Nele, em resposta a 
questionamento encaminhado através do “Fale com DAM”, é feita uma análise sobre a 
“Consolidação de Consórcio no Sistema Contábil da Prefeitura”. 
https://www.tcm.ba.gov.br/publicada-nova-edicao-do-boletim-contabil-dam/ 
 
TC-DF 
TCDF apura possíveis irregularidades em contratação de exames laboratoriais pela 
Secretaria de Saúde 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal apura supostas irregulares em contratação para 
fornecimento de reagentes e equipamentos para a realização de exames laboratoriais 
pela Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES/DF). 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-apura-possiveis-irregularidades-em-contratacao-de-
exames-laboratoriais-pela-secretaria-de-saude/ 
 
TCM-GO 
Membros da Comissão de Garantia de Qualidade da Atricon realizam visita técnica no 
TCE-TO 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO), conselheiro Napoleão de 
Souza Luz Sobrinho, recebeu na manhã de quinta-feira (11), os membros da Comissão 
de Garantia de Qualidade do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de 
Contas (MMD/QATC), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(ATRICON), para uma visita de análise e avaliação, que seguiu até hoje (12). O 
conselheiro José Wagner Praxedes e o procurador-geral de Contas, Oziel Pereira dos 
Santos, também recepcionaram a comitiva. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/membros-da-comissao-de-garantia-de-qualidade-da-
atricon-realizam-visita-tecnica-no-tce-to/ 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PA 
Grupo de Trabalho do Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da Administração 
Pública, coordenado pelo Conselheiro Odilon Teixeira, debate proposta de trabalho que 
norteará a elaboração de Plano Estratégico 2023-2026 do IRB 
 
Na última quarta-feira, dia 10 de agosto, os integrantes do GT3 do Comitê Técnico de 
Estudos e Sistematização da Administração Pública (CTESAP) estiveram reunidos com 
representantes do Instituto Rui Barbosa (IRB) para apresentar e debater proposta de 
plano de trabalho visando à elaboração do Plano Estratégico do IRB 2023- 2026. O 
Conselheiro Odilon Teixeira participou da reunião como vice-presidente do CTESAP, 
tendo a responsabilidade de conduzir o processo de concepção do Plano Estratégico. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6656-conselheiro-odilon-teixeira-conduzira-
elaboracao-de-plano-estrategico-do-instituto-rui-barbosa 
 
TCE-PR 
Atuação do controle social auxilia o TCE-PR no combate ao nepotismo 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) formalizou, no início deste mês, 
sua adesão ao Programa Nacional de Transparência Pública, iniciativa voltada à 
promoção de ações voltadas à ampliação da publicidade das informações produzidas ou 
custodiadas pelos órgãos estatais de todo o Brasil. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-formaliza-adesao-ao-programa-nacional-de-
transparencia-publica/9906/N 
 
Atricon afere indicadores de qualidade do Tribunal de Contas do Paraná 
 
Nesta segunda e terça-feira (15 e 16 de agosto), a Subcomissão de Garantia da 
Qualidade da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) está 
no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) para avaliar os indicadores do 
Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) - Ciclo 2022. 
Durante esses dois dias, a equipe avaliará as informações disponibilizadas pelas 
comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/atricon-afere-indicadores-de-qualidade-do-tribunal-de-
contas-do-parana/9921/N 
  
TCE-PR sugere à Secretaria da Fazenda melhoria no controle interno do Profisco II 
 
O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) recomendou que a Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefa-PR) inclua, em sua rotina de controle interno, o monitoramento dos 
procedimentos executados no âmbito do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do 
Estado do Paraná (Profisco II), de modo que as ações de acompanhamento não fiquem 
restritas àquelas sugeridas ou determinadas pela Corte. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-sugere-a-secretaria-da-fazenda-melhoria-no-
controle-interno-do-profisco-ii/9917/N 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PE 
Servidores participam de encontro sobre combate à desertificação 
 
Os servidores Arnóbio Borba e André Viana, da Gerência de Auditoria de Desempenho e 
Estatísticas Públicas, e Márcio Penante, da Inspetoria Regional de Petrolina, irão 
representar o TCE-PE no encontro 'Políticas Públicas de Combate à Desertificação do 
Semiárido', que acontece em João Pessoa, de 17 a 19 deste mês. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6669-servidores-participam-de-encontro-sobre-politicas-de-combate-a-
desertificacao 
 
TCE-RJ 
Subsecretário do TCE-RJ ministra palestra no projeto FiscalizaRJá 
 
O subsecretário de Controle da Receita e Políticas de Cidadania (SUB-Cidadania) do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Jorge Eduardo Salles, 
ministrou, nesta quinta-feira (11/08), a palestra magna da segunda edição do projeto 
FiscalizaRJá. Realizado no formato online e organizado pela Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), o projeto tem como objetivo incentivar a população fluminense a 
fiscalizar o uso dos recursos públicos no Estado do Rio de Janeiro, por meio do controle 
social. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/subsecretario_do_tce_rj_ministra_palestra_no_pr
ojeto_fiscalizarja 
 
TCE-RS 
Presidente do TCE-RS entrega lista de contas irregulares e pareceres desfavoráveis à 
Justiça Eleitoral 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, 
entregou, na tarde desta segunda-feira (15), ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), desembargador Francisco José Moesch, a relação de gestores públicos que 
tiveram suas contas rejeitadas por decisão irrecorrível do TCE-RS, nos últimos oito anos, 
e que podem ser considerados inelegíveis nas próximas eleições. Atingem os candidatos 
a governador, vice, senador e suplentes, deputados estaduais e federais.  
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-entrega-lista-de-contas-
irregulares-e-pareceres-desfavoraveis-a-justica-eleitoral/ 
 
TCE-RR 
TCERR envia ao MP Eleitoral relação de gestores com contas julgadas irregulares 
 
O Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) enviou ao Ministério Público Eleitoral (MPE), 
nesta segunda-feira (15), a relação com os nomes de gestores públicos que tiveram as 
contas julgadas irregulares. O documento apresenta informações referentes às contas 
julgadas nos oito anos anteriores à eleição, como prevê a Lei da Ficha Limpa 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1878 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-TO 
Tribunal de Contas envia lista de gestores com contas julgadas irregulares ao TRE/TO 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), conselheiro Napoleão de 
Souza Luz Sobrinho, enviou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, a relação dos gestores que possuem contas 
de ordenador julgadas irregulares, cujas decisões já transitaram em julgado no âmbito da 
Corte de Contas. 
https://www.tceto.tc.br/tribunal-de-contas-envia-lista-de-gestores-com-contas-julgadas-
irregulares-ao-tre-to/ 
 
 


