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TCU 
Restos a pagar de despesas para combate à pandemia foram regulares 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez acompanhamento de questões relacionadas à 
inscrição de restos a pagar de despesas voltadas ao combate da pandemia de Covid-19. 
Foi analisado também se a execução financeira dos restos a pagar em 2021 oriundos de 
créditos extraordinários inscritos em 2020 em decorrência da pandemia estaria sujeita 
aos limites das despesas primárias da União do exercício de 2021. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/restos-a-pagar-de-despesas-para-combate-a-
pandemia-foram-regulares.htm 
 
TCE-AM 
Corte de Contas realiza doação de equipamentos para o Instituto de Identificação da PC-
AM 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) doou, na manhã desta segunda-feira (15), 
10 computadores para o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), 
que integra o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) da 
Polícia Civil do Amazonas.  Além dos computadores, foram doados monitores, armários 
deslizantes, cadeiras e gabinetes com CPUs integradas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57468 
 
Auditor do TCE-AM suspende concurso da Polícia Civil do Amazonas 
 
O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mário Filho, concedeu medida 
cautelar suspendendo o concurso público da Polícia Civil do Amazonas para os cargos 
de Investigador, Escrivão e Perito com salários que variam de R$ 12,9 mil a R$ 16,2 mil. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57485 
 
Ações da Ouvidoria do TCE-AM ensinam estudantes a fiscalizar uso de recursos públicos 
 
A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) esteve em mais quatro 
municípios do interior do Estado. Ao todo, foram orientados 4.573 alunos, que 
aprenderam sobre o uso de recursos públicos e o destino do dinheiro arrecadado com 
impostos. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57490 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-BA 
Presidentes do TCE e TCM entregam ao TRE listas de gestores que tiveram contas 
desaprovadas 
 
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, entregaram, no início da noite de segunda-feira (15/08), ao presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), desembargador Roberto Maynard Frank, a relação 
dos gestores públicos que tiveram contas anuais rejeitadas, processos de termos de 
ocorrência, denúncias ou auditorias julgados procedentes – cujos processos já 
transitaram em julgado – e que podem ser, eventualmente, enquadrados na Lei da Ficha 
Limpa.  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidentes-do-tce-e-tcm-entregam-ao-tre-listas-de-
gestores-que-tiveram-contas-desaprovadas 
 
TCE-CE 
E-TCE Ceará: nova solução informatizada vai gerar mais celeridade e produtividade ao 
Tribunal 
 
A partir desta terça-feira (16/8), começa a funcionar no âmbito do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará a nova Solução Informatizada de Gestão de Documentos e Processos, 
o e-TCE Ceará. A plataforma visa contribuir para o melhor desempenho das atividades 
prestadas pela Corte cearense, além de favorecer o aumento da produtividade das 
atividades e dos julgamentos. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5058-e-tce-ceara-nova-solucao-
informatizada-vai-gerar-mais-celeridade-e-produtividade-ao-tribunal 
 
TCE-GO 
Presidente do TCE-GO fala sobre Primeira Infância a prefeitos do Entorno de Brasília 
 
Prefeitos, vereadores e gestores de 40 cidades da região do Entorno de Brasília 
reuniram-se hoje (16/ago) em Luziânia para mais um encontro regional destinado a, 
dentre outros objetivos, sensibilizar dirigentes municipais a aderirem ao Pacto Nacional 
pela Primeira Infância. A organização esteve a cargo do Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM-GO), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás  
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-fala-sobre-primeira-infancia-a-prefeitos-
do-entorno-de-brasilia 
 
Portal do TCE-GO mostra situação atualizada das rodovias estaduais 
 
As condições de trafegabilidade das rodovias pavimentadas no estado de Goiás foram 
avaliadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), em fiscalização 
iniciada em abril deste ano. O resultado pode ser conferido no Observatório do Cidadão, 
portal dentro do site do TCE-GO, que mostra, por meio de informações e fotografias, os 
mais de 6 mil quilômetros fiscalizados, destacando os trechos comprometidos com 
buracos ou erosões. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/portal-do-tce-go-mostra-situacao-atualizada-das-rodovias-
estaduais 
 



 
 

	 	

 
TCE-MT 
TCE-MT apresenta em Congresso a aplicação de algoritmos para redução de gastos com 
energia 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) destacará a aplicação de algoritmos de 
otimização para determinação do montante de demanda contratada de energia durante o 
XIII Congresso Brasileiro de Planejamento Energético. O evento acontece de forma 
híbrida entre os dias 24 e 26 de agosto. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-apresenta-em-congresso-a-aplicacao-de-
algoritmos-para-reducao-de-gastos-com-energia/54643 
 
TCE-RJ 
Presidente do Detran trata de TAG e ações de capacitação no TCE-RJ 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recebeu, nesta segunda-
feira (15/08), o presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 
(Detran), Adolpho Konder. Em audiência com o conselheiro-presidente, Rodrigo Melo do 
Nascimento, ele agradeceu a análise feita pela Corte de Contas da minuta do Termo de 
Ajustamento de Gestão (TAG) proposta pela autarquia em setembro de 2021 e as 
orientações recebidas. 
https://tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/presidente_do_detran_trata_de_tag_e_acoes_de_cap
acitacao_no_tce_rj 
 
TCE-RO 
Apresentação de resultados do PAIC na 1ª Reunião Presencial do GAEPE-RO é 
destacada em vídeo 
 
Na peça audiovisual divulgada nesta terça-feira (16/8), a Consultora Especial do TCE-RO 
para a área da educação, Rita de Cássia Paulon, convida para a apresentação dos 
resultados já alcançados pelo Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização 
na Idade Certa (PAIC), que abrirá o segundo dia (sexta-feira, 19/8) da 1ª Reunião 
Presencial do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação 
(GAEPE-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/08/16/apresentacao-de-resultados-do-paic-na-1a-reuniao-
presencial-do-gaepe-ro-e-destacada-em-video/ 
 
TCE-SC 
Auditoria do TCE/SC avalia impacto da pandemia na evasão escolar no nível médio e 
reforça importância de melhoria do ensino profissionalizante 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) aprovou, na tarde desta segunda-feira 
(15/8), por unanimidade, o relatório de auditoria (RLA 21/00399815) que mediu os 
reflexos da pandemia de covid-19 na educação de nível médio em Santa Catarina, 
apontou caminhos para que sejam minimizados os impactos e avaliou as ações que 
estão sendo planejadas para a melhoria dos níveis educacionais. 
https://www.tcesc.tc.br/auditoria-do-tcesc-avalia-impacto-da-pandemia-na-evasao-
escolar-no-nivel-medio-e-reforca 
 


