
 
 

	 	

 
  Nº 100/2022 Data: 18-08-22 

TCU 
Fórum Nacional de Controle debate desafios trazidos por novas legislações 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados, a Transparência de Informações no Setor Público e a 
Governança na Nova Lei de Licitações foram os temas centrais dos debates promovidos 
durante a 6ª edição do Fórum Nacional de Controle. O evento, promovido pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) desde 2017, foi realizado na última quinta-feira (11/8), de 
forma híbrida. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/forum-nacional-de-controle-debate-desafios-
trazidos-por-novas-legislacoes.htm 
 
Auditora do TCU é homenageada no VII Congresso Brasileiro de Direito e Saúde 
 
Na noite da última terça-feira (9/8), a diretora da Secretaria de Macroavaliação 
Governamental (Semag), Lucieni Pereira, foi homenageada durante a abertura do VII 
Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, que neste ano debateu o tema “Saúde no Brasil 
e a Covid-19”. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditora-do-tcu-e-homenageada-no-vii-
congresso-brasileiro-de-direito-e-saude.htm 
 
Fiscobras 25 anos: série relembra auditoria histórica no prédio do TRT de São Paulo 
 
Em 1992, foi iniciada a licitação para a construção do prédio do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (São Paulo). A construtora Incal venceu a licitação, mas auditoria 
do TCU apontou irregularidades na obra. O caso, que se tornou um dos crimes mais 
conhecidos de corrupção no País, veio à tona em março de 1999, a partir de CPI 
instaurada no Senado Federal para investigar o Poder Judiciário. A equipe do TCU 
designada para o trabalho era composta por três engenheiros, uma arquiteta e uma 
bióloga. O projeto possuía 1.400 pranchas e o orçamento, mais de mil itens. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscobras-25-anos-serie-relembra-auditoria-
historica-no-predio-do-trt-de-sao-paulo.htm 
 
TCE-AC 
EQUIPE DO MARCO DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DOS TCS CONCLUI 
AVALIAÇÃO DO TCE/AC 
 
A Comissão de Garantia da Qualidade da Avaliação do Marco de Medição dos Tribunais 
de Contas – MMD/TC, indicada pela Associação dos Tribunais de Contas – Atricon para 
vir ao Acre, concluiu a avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, na manhã 
desta terça-feira, 16. Na ocasião a equipe entregou o relatório final da avaliação ao 
Presidente do TCE/AC, Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. 
https://tceac.tc.br/2022/08/17/equipe-do-marco-de-medicao-do-desempenho-dos-tcs-
conclui-avaliacao-do-tce-ac/ 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-AM 
Agosto Lilás: ECP do TCE-AM realiza roda de conversa sobre violência contra mulher 
 
A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) em 
parceria com o Ministério Público de Contas (MPC), realizou, nesta quarta-feira (17), uma 
roda de conversa em alusão ao mês de Agosto Lilás, que preza pelo fim da violência 
contra a mulher. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57589 
 
Conselheiro do TCE-AM palestra no Tribunal de Contas de Portugal em setembro 
 
Referência nas discussões de análise de contas referente ao bioma amazônico, o 
conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Júlio Pinheiro, palestra, no 
dia 12 de setembro, no Tribunal de Contas de Portugal. O seminário “Resíduos Sólidos: 
Terra, Rios e Oceanos” marcará o lançamento do livro “Resíduos Sólidos”, que teve 
coordenação do conselheiro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57587 
 
TCE-AM multa ex-presidente da Câmara de Guajará em mais de R$1,3 milhão 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) multou o presidente da Câmara 
Municipal de Guajará em 2020, José Altemir Carvalho de Lima, em R$1,3 milhão, 
considerando multa e alcance. O julgamento aconteceu durante sessão plenária 
realizada na manhã desta terça-feira (16).  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57539 
 
Mais de 200 pessoas participam de palestra e visita-guiada ao Museu do TCE-AM 
promovidas pela Escola de Contas 
 
Mais de 200 pessoas participaram, nesta terça-feira (16), da palestra “Patrimônio 
Cultural, Proteção e Responsabilidade” e da visita-guiada ao Museu do Tribunal de 
Contas do Amazonas (TCE-AM). O evento foi promovido pela Escola de Contas Públicas 
(ECP) do TCE-AM e contou com a participação do doutor em Relações Públicas e mestre 
em direito ambiental, Paulo Feitoza. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57546 
 
TCE-BA 
MMD-TC: TCE/BA recebe Declaração da Garantia da Qualidade 
 
Atestar a qualidade dos projetos e serviços prestados pelos Tribunais de Contas a fim de 
garantir o aprimoramento do sistema e a fiscalização dos recursos públicos em benefício 
da sociedade. Mais uma vez, a Comissão de Garantia de Qualidade da Avaliação do 
projeto Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) cumpriu 
essa missão ao entregar, nesta terça-feira (17.08), a Declaração da Garantia da 
Qualidade ao presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, conselheiro Marcus 
Presidio. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/mmd-tc-tce-ba-recebe-declaracao-da-garantia-da-
qualidade 
 



 
 

	 	

 
TCM-BA 
COMISSÃO DA ATRICON AVALIA DADOS DO TCM PARA O MMD-TC 
 
A comissão designada pela Atricon – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil para aferir os dados do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia que irão 
compor o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) 
começou os trabalhos nesta quarta-feira (17/08). A comissão é presidida pelo conselheiro 
Gilberto Jales, do TCE do Rio Grande do Norte, e formada pela conselheira substituta 
Maria de Jesus Carvalho, do TCE/AC, e os auditores de controle externo Jackson 
Oliveira (TCE/PE) e Fernanda Nunes (TCE/RS). 
https://www.tcm.ba.gov.br/comissao-da-atricon-avalia-dados-do-tcm-para-o-mmd-tc/ 
 
TCE-CE 
TCE Ceará envia lista de pessoas com contas julgadas irregulares para a Justiça Eleitoral 
 
O Tribunal de Contas do Ceará encaminhou 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/5059-tce-ceara-envia-lista-de-pessoas-
com-contas-julgadas-irregulares-para-a-justica-eleitoral 
 
Série de webdocumentários sobre Transparência Ativa inicia nesta quarta-feira 
 
O Tribunal de Contas do Ceará encaminhou 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/5059-tce-ceara-envia-lista-de-pessoas-
com-contas-julgadas-irregulares-para-a-justica-eleitoral 
 
TCE-ES 
Comissão da Atricon entrega Declaração de Garantia da Qualidade ao TCE-ES 
 
Após dois dias de avaliações, os integrantes da Comissão de Garantia da Qualidade do 
Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) entregaram ao 
presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro 
Rodrigo Chamoun, nesta terça-feira (16), a Declaração de Garantia da Qualidade emitida 
pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 
https://www.tcees.tc.br/comissao-da-atricon-entrega-declaracao-de-garantia-da-
qualidade-ao-tce-es/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Painel de Controle do TCE-ES é utilizado para desenvolvimento de trabalho acadêmico 
de alunos do Ifes 
 
As secretárias de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), Simone Velten e Cláudia Matiello, receberam, nesta segunda-feira (15), o 
professor do Ifes do campus de Venda Nova do Imigrante, Evandro de Andrade Siqueira, 
para dialogar sobre o desenvolvimento de parcerias com o meio acadêmico, envolvendo 
a ferramenta Painel de Controle. 
https://www.tcees.tc.br/painel-de-controle-do-tce-es-e-utilizado-para-desenvolvimento-de-
trabalho-academico-de-alunos-do-ifes/ 
 
TCE-ES disponibiliza lista de gestores e ex-gestores com contas rejeitadas para que a 
Justiça Eleitoral julgue pedidos de candidatura 
 
Uma lista com 918 nomes de gestores e ex-gestores que tiveram as contas julgadas 
irregulares ou prestações de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo (TCE-ES) nos últimos oito anos está disponível para o acesso da 
população, assim como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), para apreciar os pedidos 
de candidaturas para as eleições de 2022.  Nesta segunda-feira (15), se encerrou o prazo 
para que os candidatos solicitassem o registro de candidatas e candidatos aos cargos em 
disputa nas eleições. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-disponibiliza-lista-de-gestores-e-ex-gestores-com-contas-
rejeitadas-e-irregulares-para-que-a-justica-eleitoral-julgue-registros-de-candidatura/ 
 
TCE-GO 
TCE-GO passa por pré-auditoria ISO 27001 
 
Teve início às 8 horas desta terça-feira (17/ago) e segue até o final da tarde da quarta-
feira, 18/ago, a pré-auditoria, no formato on-line. O objetivo é verificar a adequação do 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) às normas ISO 27001, que tratam da 
segurança da informação. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-passa-por-pre-auditoria-iso-27001 
 
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-MA 
TCE reúne prefeitos e presidentes de câmaras em reunião técnica 
 
Primeiro evento do programa Fiscalização em Números, voltado para a divulgação 
periódica das informações prestadas pelos fiscalizados em diversas áreas da gestão, foi 
aberto pelo presidente do TCE, conselheiro Washington Oliveira, na manhã desta terça-
feira (16), no auditório do órgão, a reunião técnica denominada “Divulgação do Índice de 
Qualidade das Informações para Controle (i-Sinc)”. O encontro reúne presencialmente 
prefeitos e presidentes de câmaras municipais de todo o estado, com o objetivo de 
divulgar e discutir a qualidade e a consistência dos dados recebidos por meio do sistema. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2427-tce-reune-prefeitos-e-presidentes-de-
camaras-em-reuniao-tecnica 
 
TCE-MT 
TCE-MT aponta incompetência do TCU na fiscalização de procedimentos referentes ao 
VLT e BRT 
 
Durante a sessão ordinária desta terça-feira (16), o Pleno do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT) fixou entendimento de que compete ao órgão, e não ao Tribunal de 
Contas da União (TCU), a fiscalização dos procedimentos administrativos, dos recursos e 
das políticas públicas referentes a alteração do modal de transporte público de VLT para 
BRT em Cuiabá. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-aponta-incompetencia-do-tcu-na-fiscalizacao-
de-procedimentos-referentes-ao-vlt-e-brt/54646 
 
Comitê Ambiental do TCE-MT orienta prefeitura na busca de adequação da gestão de 
resíduos sólidos 
 
A ação do Comitê Temático Ambiental do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
diante da gestão de resíduos sólidos no estado começa a mostrar resultados. Na manhã 
desta segunda-feira (15), o prefeito de Colniza, a 1100 km de Cuiabá, apresentou à Corte 
de Contas a proposta de adequação da destinação do lixo no município, o primeiro a 
procurar a instituição para tratar sobre o tema. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comite-ambiental-do-tce-mt-orienta-prefeitura-na-
busca-de-adequacao-da-gestao-de-residuos-solidos/54645 
 
TCE-MS 
Atricon conclui diagnóstico sobre órgãos de controle interno dos municípios 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) divulgou o resultado da 
pesquisa diagnóstica feita acerca da situação geral dos órgãos de controle interno dos 
municípios brasileiros. Os dados foram coletados por meio da aplicação de questionários 
por 28, dos 33, Tribunais de Contas brasileiros. No Mato Grosso do Sul, 78 dos 79 
municípios responderam as perguntas do Projeto InterAgir, o que representa uma adesão 
de 99% municípios 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6731/atricon-conclui-diagnostico-sobre-orgaos-
de-controle-interno-dos-municipios 
 



 
 

	 	

TCE-MG 
TCEMG participa de solenidade de posse no Tribunal Superior Eleitoral 
 
O vice-presidente do TCEMG, conselheiro Gilberto Diniz, e o conselheiro-corregedor 
Durval Ângelo representaram o Tribunal de Contas de Minas Gerais na posse dos novos 
presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministros Alexandre de 
Moraes e Ricardo Lewandowski. A solenidade ocorreu em Brasília, na noite desta terça-
feira (16/08). O novo presidente do TSE conduzirá a Corte Eleitoral até junho de 2024. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625805 
 
TCEMG entrega lista de gestores com contas irregulares para a Justiça Eleitoral 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais disponibilizou, nesta terça-feira (16/08), a lista dos 
gestores “que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente”, 
assim definida no artigo 11, parágrafo 5º, da chamada Lei das Eleições, a Lei 9504 de 
1997. São as contas de gestão julgadas irregulares - com ressarcimento, pelo TCEMG e 
contas de governo rejeitadas pelo legislativo. A lista abrange processo transitados em 
julgado e retroage  8 anos do pleito deste ano. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625807 
 
Tribunal participa de encontro de controle previdenciário no TCERJ 
 
A Corte de Contas mineira participou, na terça-feira (16/08), do 2° Encontro Técnico de 
Controle Previdenciário, promovido pelo TCERJ. O encontro teve por objetivo a troca de 
experiências entre os auditores que atuam na temática previdenciária em diversos 
tribunais de contas pelo país, visando o aperfeiçoamento da atividade de controle na 
área. No evento, André Luiz Gouveia, analista de Controle Externo do TCEMG, 
apresentou técnicas e resultados de uma auditoria atuarial realizada pelo Núcleo de 
Avaliação Atuarial (NAA) em 2021. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625808 
 
TCE-PA 
Conselheira Presidente Lourdes Lima assiste à palestra sobre os "Desafios daLGPD nos 
Tribunais”, realizada no TRE-PA 
 
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Conselheira Lourdes 
Lima, esteve entre as autoridades convidadas para prestigiar a palestra “Desafios da 
LGPD nos Tribunais”, realizada no último dia 12 de agosto, no Plenário Antônio Koury, na 
sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), em Belém. A secretária de 
Planejamento e Gestão Estratégica do TCE, Lilian Bendahan, também assistiu à palestra. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6665-conselheira-presidente-lourdes-lima-
assiste-a-palestra-sobre-os-desafios-dalgpd-nos-tribunais-realizada-no-tre-pa 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes Lima, prestigia sessão de outorga do Colar 
do Mérito Institucional do MPC-PA 
 
A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Conselheira Lourdes 
Lima, prestigiou a sessão solene de outorga do Colar do Mérito Institucional do Ministério 
Público de Contas do Estado do Pará à procuradora de contas Danielle Fátima Pereira da 
Costa. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira, dia 17, no Salão Nobre do MPC-PA. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6663-presidente-do-tce-pa-conselheira-
lourdes-lima-prestigia-sessao-de-outorga-do-colar-do-merito-institucional-do-mpc-pa 
 
Presidente da Tuna Luso Brasileira realiza visita ao TCE-PA 
 
A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Lourdes 
Lima, esteve em companhia da presidente do clube Tuna Luso Brasileira, Graciete 
Maués, nesta quarta-feira, 17, em visita institucional à Corte de Contas. O Conselheiro 
Corregedor Fernando Ribeiro também esteve na visita. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6664-presidente-da-tuna-luso-brasileira-
realiza-visita-ao-tce-pa 
 
TCE-PR 
TCE-PR recomenda 5 ações ao DER em licitações relativas à fiscalização de obras 
 
A fim de ajudar o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) a 
melhorar suas licitações voltadas à contratação de empresas de consultoria para dar 
apoio técnico à fiscalização da execução de obras rodoviárias, o Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR) homologou a emissão de cinco recomendações à autarquia. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-5-acoes-ao-der-em-licitacoes-
relativas-a-fiscalizacao-de-obras/9907/N 
 
TCE-PE 
Prefeitura de Bodocó economiza R$ 1 mi na aquisição de ônibus escolares 
 
Trabalho realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, sob a relatoria do conselheiro 
Carlos Porto, juntamente com a prefeitura de Bodocó resultou em uma economia de 
quase R$ 1 milhão na aquisição de ônibus escolares para o município. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6673-prefeitura-de-bodoco-economiza-r-1-mi-na-aquisicao-de-onibus-
escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PI 
Tribunal lança Projeto Memória TCE Piauí e inaugura novo Memorial 
 
Na manhã desta quarta-feira (17), como parte das comemorações de 123 anos do 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), a presidente, conselheira Lilian Martins, 
fez o lançamento do Projeto Memória TCE Piauí, com a inauguração do Novo Memorial 
da Corte de Contas.  
https://www.tce.pi.gov.br/tribunal-lanca-projeto-memoria-tce-piaui-e-inaugura-novo-
memorial/ 
 
TCE Piauí inaugura Guarita de Segurança e Casa de Resíduos Sólidos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) inaugurou na manhã desta quarta-
feira (17) duas obras importantes para a Corte de Contas: são elas a Guarita de 
Segurança e a Casa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-inaugura-novas-obras/ 
 
TCE-RN 
Natal recebe Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil 
 
Natal vai ser a primeira cidade do Nordeste a sediar a Olimpíada dos Servidores dos 
Tribunais de Contas do Brasil (OTC). O maior evento esportivo da América Latina 
envolvendo os membros e servidores das cortes de contas será realizado de 22 a 27 de 
agosto, reunindo representantes de 27 tribunais, dentre eles o Tribunal de Contas da 
República do Uruguai como convidado. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4245#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS suspende pagamento de contrato em Palmares do Sul 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) concedeu tutela de urgência determinando 
que o Executivo Municipal de Palmares do Sul se abstenha de fazer pagamentos 
referentes a funcionário previsto no contrato de serviços de realização do Programa 
Salvar SAMU, uma vez que foi constatado que somente nove colaboradores 
desempenham atividades, e não dez, como consta no contrato. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-pagamento-de-contrato-em-
palmares-do-sul/ 
 
TCE-RS determina alteração de edital de concurso público da Procempa 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) concedeu tutela de urgência determinando 
que a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre (Procempa) 
exclua item do edital de concurso público nº 01/2022, que restringia o direito de disputar 
vagas reservadas. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-determina-alteracao-de-edital-de-concurso-
publico-da-procempa/ 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RO 
Programas PAIC e Alfabetiza Porto Velho promovem formação para supervisores de 
escolas da Capital 
 
Supervisores escolares da rede municipal de ensino de Porto Velho participam até esta 
terça-feira (16/8) de mais uma etapa de formação do Programa de Aprimoramento da 
Política de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), desenvolvido em parceria com o 
Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/08/16/programas-paic-e-alfabetiza-porto-velho-promovem-
formacao-para-supervisores-de-escolas-da-capital/ 
 
TCE-SC 
Alesc aprova ICMS Educação, e índice publicado pelo TCE/SC servirá para a base de 
cálculo 
 
O projeto batizado de ICMS Educação, aprovado na tarde desta terça-feira (16/8), por 
unanimidade, na Assembleia Legislativa, utilizará os critérios definidos pelo Tribunal de 
Contas de Santa Catarina (TCE/SC) para a distribuição de recursos aos municípios. O 
projeto de lei 282/2022 vincula parte do repasse do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias ao desempenho educacional na rede pública a partir de indicadores de 
melhoria nos resultados de aprendizagem e do aumento da equidade, considerado o 
nível socioeconômico dos alunos. 
https://www.tcesc.tc.br/alesc-aprova-icms-educacao-e-indice-publicado-pelo-tcesc-
servira-para-base-de-calculo 
 
TCE/SC estabelece parâmetros para reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de 
infraestrutura rodoviária 
 
Com o objetivo de auxiliar a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e as 
demais unidades gestoras jurisdicionadas e de exercer a sua função pedagógica, o 
Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) definiu, nesta segunda-feira (15/8), 11 
parâmetros para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos 
administrativos de infraestrutura rodoviária.  
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-estabelece-parametros-para-reequilibrio-economico-
financeiro-de-contratos-de-infraestrutura 
 
TCE-SP 
Tribunal de Contas define regras para calcular dano ao erário 
 
Com o objetivo de aperfeiçoar o exercício do controle externo e uniformizar 
procedimentos para apuração e determinação de valores a serem restituídos aos cofres 
públicos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) editou a Resolução GP 
nº 09/2022. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-define-regras-para-calcular-dano-ao-erario 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SE 
Integrantes do Fórum Estadual de Educação visitam o Tribunal de Contas 
 
Na manhã desta terça-feira, 16, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SE), Susana Azevedo, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas 
(MPC/SE), João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, receberam integrantes do Fórum 
Estadual de Educação em Sergipe (FEE), tendo à frente a sua coordenadora, Jociela 
Barboza Morais. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2095 
 
Procurador-geral do MPC/SE recebe secretário de Estado da Educação 
 
A atualização da Resolução nº 243/2007, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), 
que institui mecanismos de comprovação da aplicação dos recursos do Fundeb, foi tema 
de reunião no Ministério Público de Contas (MPC), nesta terça-feira, 16, entre o 
procurador-geral, João Augusto Bandeira de Mello, e o secretário de Estado da Educação 
de Sergipe, Josué Modesto dos Passos Subrinho. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2094# 
 
 


