
 
 

	 	

 
  Nº 101/2022 Data: 19-08-22 

TCE-AP 
Comissão do MMD-TC chega no TCE Amapá 
 
Membros e servidores do Tribunal de Contas do Amapá receberam nesta quinta-feira 
(18/08), a comissão de garantia de qualidade do projeto Marco de Medição dos Tribunais 
de Contas (MMD-TC). Esta é a segunda vez que a Corte de Contas amapaense recebe a 
visita nos últimos três anos. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/comissao-do-mmd-tc-chega-nesta-quinta-feira-no-tce-
amapa 
 
TCE-AM 
“TCE-AM tem a melhor biblioteca pública do Brasil”, afirma presidente da Editora Fórum 
em evento no Tribunal 
 
Com cerca de seis mil exemplares, físicos e virtuais, à disposição para a consulta pública, 
a biblioteca do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi considerada pelo 
presidente da editora Fórum, Luís Claudio Rodrigues, como a “melhor biblioteca pública 
do Brasil”. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57621 
 
TCE-AM lança Plano de Modernização da Corte de Contas para otimizar fiscalização de 
recursos públicos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) lançou, na quarta-feira (17), um 
programa de modernização da Corte de Contas que prevê a criação de novos métodos 
visando melhorias individuais e gerais para as atividades executadas pelo órgão. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57611 
 
TCM-BA 
COMISSÃO DA ATRICON ENCERRA TRABALHO COM ELOGIOS AO TCM 
 
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) 
encerrou nesta quinta-feira (18/08) os trabalhos com elogios ao desempenho do TCM. 
Segundo o conselheiro Gilberto Jales, do TCE/RN, coordenador da equipe, os dados 
examinados demonstram avanços importantes em relação ao MMD-TC de 2019, com 
ganhos de eficácia e de qualidade no serviço prestado pelo TCM à sociedade baiana. 
https://www.tcm.ba.gov.br/comissao-da-atricon-encerra-trabalho-com-elogios-ao-tcm/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-CE 
TCE Ceará participa da Auditoria Operacional em Políticas de Combate à Desertificação 
do Semiárido 
 
Questões relacionadas ao processo de desertificação das áreas secas do Nordeste estão 
sendo debatidas pelos Tribunais de Contas da Região Nordeste, entre os dias 17 e 19 de 
agosto, na Paraíba. O Tribunal de Contas Estado do Ceará participa da Auditoria 
Operacional em Políticas de Combate à Desertificação do Semiárido. O primeiro encontro 
presencial conta com a participação dos servidores Giovanna Adjafre e Ricardo Carvalho, 
da Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais II do TCE Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5062-tce-ceara-participa-da-auditoria-
operacional-em-politicas-de-combate-a-desertificacao-do-semiarido 
 
TCE Ceará apresenta Relatório de Atividades do 2º Trimestre de 2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará apresenta os principais resultados da sua 
atuação nos meses de abril, maio e junho deste ano. Informações e dados sobre controle 
externo, transparência, ações interinstitucionais e papel pedagógico/orientativo estão 
reunidos no Relatório de Atividades do 2º Trimestre de 2022. A publicação atende ao 
princípio da transparência, previsto no artigo 37, da Constituição Federal, além de 
demonstrar o alinhamento das ações institucionais com a Política de Governança e o 
Plano Estratégico 2021-2026 do TCE Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5061-tce-ceara-apresenta-relatorio-de-
atividades-do-2-trimestre-de-2022 
 
TCE-ES 
Auditores fazem reunião para abertura de trabalho de fiscalização sobre segurança no 
Governo do ES 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) deu início, no último mês, a 
um processo de Auditoria Operacional que irá fiscalizar a eficácia do esclarecimento dos 
crimes contra o patrimônio do Governo do Estado, do ponto de vista da quantidade de 
crimes investigados, da identificação e sanção dos responsáveis e do atingimento das 
metas estabelecidas. 
https://www.tcees.tc.br/equipe-de-auditores-do-tce-es-se-reune-com-equipe-da-
seguranca-publica-do-governo-do-estado-para-abertura-de-trabalho-de-fiscalizacao/ 
 
Auditoria para fiscalização de controle da diabetes em oito municípios capixabas é 
finalizada 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) decidiu, em 
sessão virtual da última quinta-feira (4), arquivar o processo de auditoria operacional que 
fiscalizou as ações de promoção, prevenção e cuidado com a diabetes em oito 
municípios capixabas. 
https://www.tcees.tc.br/processo-de-auditoria-do-tce-es-para-fiscalizacao-de-controle-da-
diabetes-em-oito-municipios-capixabas-e-finalizado/ 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-GO 
Pré-auditoria aponta que o TCE-GO tem um bom sistema de gestão da segurança da 
Informação 
 
Terminou no final da tarde desta quinta-feira (17/ago) a pré-auditoria para obtenção da 
certificação pelas normas ISO 27001, que tratam da segurança da informação pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O encontro de encerramento foi realizado no 
formato on-line. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/pre-auditoria-aponta-que-o-tce-go-tem-um-bom-sistema-de-
gestao-da-seguranca-da-informacao 
 
TCM-GO 
TCMGO participa do Bibliocontas no TCERJ 
  
Os chefes da Divisão de Arquivo e Expedição, Sávio Rezende de Castro e da Divisão 
Documentação e Biblioteca, Fernanda Correa Caldas, representam o tribunal. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/tcmgo-participa-do-bibliocontas-no-tcerj/ 
 
TCE-MA 
Auditoria na Saúde: TCE acerta últimos detalhes de trabalho de campo 
 
A Secretaria de Fiscalização do TCE promoveu, nesta quinta-feira, reunião com as 
equipes que irão a campo nos próximos dias dando sequência à auditoria na área da 
Saúde que abrangerá um total de 16 municípios maranhenses. Serão 16 equipes 
mobilizando um total de 30 auditores, todos eles dos quadros do Tribunal. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2429-auditoria-na-saude-tce-acerta-ultimos-
detalhes-de-trabalho-de-campo 
 
TCE-MG 
Servidora do TCEMG apresenta "Projeto Competências de Liderança" implementado no 
TCE mineiro 
 
Nessa última quarta-feira (17/08) a servidora do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG), Neigmárcia de Oliveira, que integra o Comitê Técnico de Gestão de 
Pessoas do Instituto Rui Barbosa (IRB) apresentou o “Projeto Competências de 
Liderança” instituído no  TCEMG. A apresentação foi durante o “II Encontro Virtual de 
Boas Práticas em Gestão de Pessoas” onde a gerente do Projeto se reuniu através da 
plataforma Teams com servidores dos Tribunais de Contas de Todo país. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625812 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-PA 
Ordenador de despesas tem contas reprovadas e terá de devolver R$ 428 mil 
 
O período da prestação de contas de 2020 da Secretaria Municipal de Administração, 
Finanças e Planejamento de Belterra, sob a responsabilidade da gestora Luciana 
Ferreira, foi aprovada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). 
Entretanto, o período ordenado por Mauro Pedroso foi reprovado, devido a várias 
irregularidades. Ele terá de devolver ao Município R$ 428.999,00, sob pena de ter bens 
bloqueados. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ordenador-de-despesas-tem-contas-reprovadas-e-
tera-de-devolver-r-428-mil/ 
 
Ex-gestor do SAAE de Gurupá terá de devolver R$ 5 milhões 
 
O ex-ordenador de despesas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Gurupá, 
Antônio Alves Froes, foi multado e responsabilizado pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará (TCMPA) a devolver ao Município, devidamente atualizado, R$ 
5.131.636,19. O motivo da devolução foi a omissão do dever de prestar contas do 3º 
quadrimestre do exercício financeiro de 2016, o que levou o Tribunal e realizar uma 
tomada de contas especial. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ex-gestor-do-saae-de-gurupa-tera-de-devolver-r-5-
milhoes/ 
 
TCMPA divulga lista de gestores com contas irregulares para as eleições de 2022 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) publicou no portal institucional a 
listagem com os nomes de gestores que tiveram contas julgadas irregulares, com 
obrigação de ressarcir valores aos cofres municipais. O documento com 2.652 decisões 
de prestações de contas municipais irregulares de 1.436 responsáveis pelas contas 
municipais também foi enviado ao Ministério Público Federal e ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Pará. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-divulga-lista-de-gestores-com-contas-
irregulares-para-as-eleicoes-de-2022/ 
 
TCMPA manda gestora devolver R$ 1,7 milhão ao Município de Gurupá 
 
A prestação de contas de 2016 do Fundo Municipal de Educação de Gurupá, de 
responsabilidade de Betiza Borges, foi reprovada pelo Tribunal de Contas dos Municípios 
do Pará (TCMPA). Medida cautelar aprovada pelo Pleno determina que a ordenadora de 
despesas terá seus bens bloqueados caso não devolva ao Município, com juros e 
correção monetária, no prazo de 60 dias, a impotância de R$ 1.739.226,78. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-manda-gestora-devolver-r-17-milhao-ao-
municipio-de-gurupa/  
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PR 
Órgãos envolvidos no Programa Família Paranaense recebem recomendações 
 
O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) recomendou melhorias aos órgãos estaduais 
envolvidos na execução do Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação 
Urbana Família Paranaense. As medidas indicadas estão detalhadas em Relatório de 
Auditoria Independente conduzida pela Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do órgão de 
controle a pedido da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf-PR). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/orgaos-envolvidos-no-programa-familia-paranaense-
recebem-recomendacoes/9922/N 
 
TCE-PI 
Controle externo é tema de palestra na semana de aniversário do TCE-PI 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) recebeu na manhã desta quinta-feira 
(18) o Prof. Dr. José Maurício Conti que ministrou a palestra “Desafios do Controle 
Externo na Sociedade Moderna”. Na oportunidade foram lançados dois livros: “A luta pelo 
Direito Financeiro”, de autoria do Prof. Maurício Conti, e “Controle da Administração 
Pública no Brasil”, que, além do palestrante, conta com a co-autoria do procurador do 
Ministério Público de Contas do Piauí (PI), Leandro Maciel. 
https://www.tce.pi.gov.br/controle-externo-e-tema-de-palestra-na-semana-de-aniversario-
do-tce-pi/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ e TCM-RJ firmam convênio de cooperação técnica 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) celebraram, nesta quarta-feira (17/08), um 
convênio de cooperação técnica. O acordo, que prevê troca de informações, bases de 
dados, sistemas corporativos e demais ferramentas de tecnologia entre as instituições 
para o fortalecimento do controle externo, foi assinado pelo conselheiro-presidente do 
TCE-RJ, Rodrigo Melo do Nascimento, e pelo conselheiro presidente do TCM-RJ, 
conselheiro Luiz Antonio Guaraná. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_e_tcm_rj_firmam_convenio_de_cooperaca
o_tecnica 
 
TCE-RS 
Região de Santana do Livramento recebe Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS 
 
Nesta quinta-feira (18), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou o 14º Encontro 
Regional de Controle e Orientação (ERCO), na parte da manhã, no Centro Anglicano de 
Eventos e, à tarde, na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), em Santana do 
Livramento. O evento foi direcionado aos prefeitos, presidentes das Câmaras Municipais, 
vereadores, e demais gestores dos 23 municípios auditados pelo Serviço Regional de 
Auditoria de Santana do Livramento (SRSL) do TCE-RS.  
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/regiao-de-santana-do-livramento-recebe-encontro-
de-controle-e-orientacao-do-tce-rs/ 
 



 
 

	 	

 
TCE-RO 
Educação é tema de entrevista do Presidente do TCE-RO ao programa ‘A Hora do Povo’ 
hoje, às 12h 
 
As principais ações do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) e seu permanente 
trabalho voltado ao aprimoramento da educação rondoniense serão alguns dos principais 
assuntos da entrevista a ser concedida nesta quinta-feira (18/8), a partir do meio-dia, pelo 
Presidente da Corte, Conselheiro Paulo Curi Neto, ao programa A Hora do Povo, da 
Rádio Rondônia (93,3 FM). 
https://tcero.tc.br/2022/08/18/educacao-e-tema-de-entrevista-do-presidente-do-tce-ro-ao-
programa-a-hora-do-povo-hoje-as-12h/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC e OAB/SC inauguram sala para advogados na sede da Corte de Contas em 
Florianópolis 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) e a presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Santa Catarina (OAB/SC) inauguraram, na 
tarde desta quarta-feira, na sede do Tribunal, em Florianópolis, uma área física equipada 
para que advogados catarinenses. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-e-oabsc-inauguram-sala-para-advogados-na-sede-da-corte-
de-contas-em-florianopolis 
 
TCE-SP 
Tribunal de Contas e UVESP firmam acordo de cooperação técnica 
 
Com o objetivo de realizar intercâmbio na área educacional, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) e a União dos Vereadores dos Vereadores do Estado de 
São Paulo (UVESP) firmaram acordo de cooperação técnica. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-e-uvesp-firmam-acordo-cooperacao-
tecnica 
 
TCESP, TJSP e Sefaz-SP realizam segunda campanha conjunta para doação de sangue 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), o Tribunal de Justiça do Estado 
(TJSP) e a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), realizam, no dia 31 de 
agosto, mais uma edição da campanha conjunta para doação de sangue. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-tjsp-e-sefaz-sp-realizam-segunda-campanha-
conjunta-para-doacao-sangue 
 
TCESP e Governo do Estado assinam acordo de cooperação nas áreas de Educação e 
Tecnologia 
 
Os termos foram assinados na quarta-feira (17/8), às 15h00, no Auditório Nobre 
‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, pelo Presidente do TCESP Dimas 
Ramalho e pelo Governador do Estado, Rodrigo Garcia.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-e-governo-estado-assinam-acordo-cooperacao-
areas-educacao-e-tecnologia 



 
 

	 	

 
TCM-SP 
TCMSP recebe visita de desembargador do TRF-3 
 
Na manhã desta quinta-feira (18), o desembargador federal e ouvidor-geral do Tribunal 
Regional Federal (TRF) da 3ª Região, Fausto Martin de Sanctis, visitou o Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (TCMSP). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49416 
 
TCMSP vai fiscalizar o atendimento às mulheres vítimas de violência de maneira 
inovadora 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) vai fiscalizar o atendimento às 
mulheres vítimas de violência na capital, com uma nova abordagem. A Corte de Contas 
pretende, ao invés de analisar instrumentos específicos, como Termos de Colaboração, 
de forma isolada, focar a fiscalização nos serviços de atendimento às mulheres, de uma 
maneira geral. Dessa forma, o controle externo incidirá sobre diversos aspectos da 
política pública, o que é inédito na história do Tribunal. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49396 
 
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# 
 
TCE-TO 
TCE lança Repositório Institucional da Biblioteca 
 
O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) lança, nesta semana, o Repositório 
Institucional da Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses. A estreia acontece 
paralelo ao X Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas 
(Bibliocontas), neste ano realizado de forma presencial na sede do TCE/RJ, com 
transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal carioca no Youtube. 
https://www.tceto.tc.br/tce-lanca-repositorio-institucional-da-biblioteca/ 
 


