
 
 

	 	

 
  Nº 102/2022 Data: 22-08-22 

TCU 
Universidades federais têm baixa implementação de novo marco de ciência e tecnologia 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Augusto 
Nardes, auditoria operacional com o objetivo de avaliar o nível de implementação do novo 
Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) nas 69 universidades federais. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/universidades-federais-tem-baixa-
implementacao-de-novo-marco-de-ciencia-e-tecnologia.htm 
 
Ministros do TCU prestigiam posse de Alexandre de Moraes para presidência do TSE 
 
O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esteve reunido, na última terça-feira 
(16/8), para dar posse aos novos presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral, 
ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, respectivamente. O vice-
presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e os ministros Aroldo Cedraz, Jorge de 
Oliveira e Antonio Anastasia prestigiaram a solenidade de posse. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministros-do-tcu-prestigiam-posse-de-
alexandre-de-moraes-para-presidencia-do-tse.htm 
 
TCE-AL 
TV Cidadã participa de solenidade do TRE/AL com homenagem ao Ministro Barroso 
 
A TV Cidadã do Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) participou, na manhã desta 
sexta-feira (19), da solenidade da Comenda do Mérito Eleitoral, do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), com o Ministro Luís Roberto Barroso que foi um dos 
homenageados. Durante a oportunidade, o Ministro concedeu uma entrevista ao 
jornalista Valtenor Leoncio, para o programa TC News. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg2OQ==&titulo=TV_Cidad%C3%A3_participa_de_solenidade__do_TR
E/AL_com_homenagem_ao_Ministro_Barroso_&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Comissão do MMD-TC inicia trabalhos no TCE do Amapá 
 
Começou nesta quinta-feira (18/08) a avaliação realizada pela comissão do Marco de 
Medição de Desempenho (MMD-TC), no Tribunal de Contas do Amapá. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/comissao-do-mmd-tc-inicia-trabalhos-no-tce-do-amapa 
 
TCE-AM 
Servidores do TCE-AM participam da Olimpíada dos Tribunais de Contas, em Natal-RN 
 
Entre os dias 22 e 28 de agosto, 83 servidores do Tribunal de Contas do Amazonas 
(TCE-AM) participam da Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas (OTC), 
edição 2022, realizada em Natal-RN. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57636 
 
  



 
 

	 	

TCE-BA 
TCE/BA e MPBA alinham agenda de ações para política educacional 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) recebeu, na tarde de quinta-feira 
(18.08), uma equipe do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CEDUC), 
do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), formada pelo promotor de Justiça e 
coordenador do CEDUC, Adalvo Nunes Dourado Júnior, pela pedagoga Iracema dos 
Santos Lemos e pelo analista jurídico Rafael Augusto Mansur Góes. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-mpba-alinham-agenda-de-acoes-para-politica-
educacional 
 
TCE-CE 
Conselheira Soraia Victor participa da Comissão do Marco de Medição de Desempenho 
dos Tribunais de Contas 
 
A Comissão do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) 
iniciou os trabalhos de avaliação das Cortes brasileiras. Nesta quinta-feira (18/8), a 
conselheira do TCE Ceará, Soaria Victor, uma das diretoras da Vice-Presidência de 
Desenvolvimento do Controle Externo da Atricon – Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas, e que integra a Comissão, está no TCE do Amapá realizando essa 
atividade. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5065-conselheira-soraia-victor-participa-
da-comissao-do-marco-de-medicao-de-desempenho-dos-tribunais-de-contas 
 
TC-DF 
Violência contra a mulher será tema de auditoria no Tribunal de Contas do DF 
 
O Tribunal de Contas do DF participará de uma Auditoria Coordenada em violência de 
gênero com objetivo de fazer um diagnóstico da resposta do Estado na prevenção, 
punição e erradicação da violência contra a mulher. Estudos semelhantes serão feitos por 
outros Tribunais de Contas no Brasil e em países participantes da organização 
internacional OLACEFS, que coordenará as ações. 
https://www2.tc.df.gov.br/violencia-contra-a-mulher-sera-tema-de-auditoria-no-tribunal-de-
contas-do-df/ 
 
TCE-ES 
TCE-ES, Instituto Jones e Ufes se reúnem para firmar convênio em avaliação de políticas 
públicas 
 
Segundo foco estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), a 
avaliação de políticas públicas foi tema de reuniões entre o presidente da Corte, 
conselheiro Rodrigo Chamoun, e representantes do Instituto Jones do Santos Neves 
(IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Eles se reuniram para uma 
primeira conversa visando realizar convênio entre o órgão de controle externo e as 
instituições para fomentar a cultura do monitoramento e avaliação de políticas públicas no 
Estado e municípios. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-instituto-jones-e-ufes-iniciam-conversas-para-firmar-
convenio-em-avaliacao-de-politicas-publicas/ 
 



 
 

	 	

TCM-GO 
SAP realiza inspeção em Senador Canedo 
  
A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) realizou, nesta quarta-feira, 17/8, inspeção em 
Senador Canedo, com o objetivo de verificar a omissão no envio de dados de pessoal ao 
TCMGO 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/sap-realiza-inspecao-em-senador-canedo/ 
 
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 
ir 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://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/equipe-do-marco-de-medicao-do-desempenho-dos-
tcs-conclui-avaliacao-do-tce-ac/ 
 
TCE-MG 
TCE fiscaliza assistência social no Estado e em quatro municípios mineiros 
 
O Tribunal de Contas realizou uma ação de fiscalização para fornecer uma visão global 
das ações de assistência social prestadas pelo Estado e por quatro municípios mineiros: 
Belo Horizonte, Montes Claros, Juiz de Fora e Nanuque, considerando o impacto da 
pandemia da Covid-19. O levantamento, realizado pela Coordenadoria de Auditoria 
Operacional, mostrou as insuficiências do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
em relação à estrutura física, equipes de trabalho e falta de uma gestão unificada dos 
recursos e ações nas esferas municipal, estadual e nacional. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625819 
 
TCE-PB 
TRIBUNAIS DE CONTAS ELABORAM MATRIZ DE PLANEJAMENTO PARA REALIZAR 
AUDITORIA EM POLÍTICAS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO 
 
Durante três dias (17, 18 e 19/08) técnicos de cinco Tribunais de Contas estiveram 
reunidos no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) debatendo sobre 
questões relacionadas ao processo de desertificação das áreas secas do Nordeste. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tribunais-de-contas-elaboram-matriz-de-planejamento-para-
realizar-auditoria-em-politicas-de-combate-a-desertificacao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

CONSELHEIRO DO TCE-PB EMITE DECISÃO CAUTELAR QUE SUSPENDE 
LICITAÇÃO DO GOVERNO PARA O PROGRAMA “TÁ NA MESA” 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, por meio de Medida Cautelar expedida pelo 
conselheiro Fábio Túlio Nogueira, determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 
093/2022, a ser realizado pela Secretaria de Estado da Administração, com o objetivo de 
materializar o programa emergencial "Tá na Mesa”, destinado a fornecer refeições 
populares em cidades não atendidas pelo programa “Restaurantes Populares”. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/conselheiro-do-tce-pb-emite-decisao-cautelar-que-suspende-
licitacao-do-governo-para-o-programa-201cta-na-mesa201d 
 
TCE-PR 
Rolândia revoga licitação de coleta de lixo que estava suspensa por cautelar 
 
Após o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinar, por meio de 
medida cautelar, a suspensão do Pregão Presencial nº 11/2022, lançado pela Prefeitura 
de Rolândia, a administração desse município da Região Metropolitana de Londrina 
decidiu revogar o procedimento licitatório. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/rolandia-revoga-licitacao-de-coleta-de-lixo-que-estava-
suspensa-por-cautelar/9919/N 
 
TCE-PE 
Escolas de Belém do São Francisco recebem melhorias após acordo com o TCE 
 
A assinatura de um Termo de Ajuste de Gestão (TAG) entre o Tribunal de Contas do 
Estado e a prefeitura de Belém do São Francisco resultou em benefícios para os alunos 
de instituições públicas de ensino no município. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6675-escolas-de-belem-do-sao-francisco-recebem-melhorias-apos-acordo-
com-o-tce 
 
TCE-PI 
Solenidade do Colar do Mérito Jesualdo Cavalcanti encerra programação de aniversário 
do TCE-PI 
 
Em comemoração aos seus 123 anos, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) 
homenageou na manhã desta sexta-feira (19) 14 personalidades da administração 
pública com a Medalha Colar do Mérito Conselheiro Jesualdo Cavalcanti. 
https://www.tce.pi.gov.br/solenidade-do-colar-do-merito-jesualdo-cavalcanti-encerra-a-
programacao-de-aniversario-do-tce-pi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-RJ 
TCE-RJ institui Manual de Auditorias Operacionais 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, em Sessão 
Extraordinária do Conselho Superior de Administração realizada em 3 de agosto, a 
instituição do seu Manual de Auditorias Operacionais. O documento foi elaborado com o 
objetivo de regulamentar, padronizar e conferir mais transparência e eficiência às 
atividades fiscalizatórias realizadas pelas Coordenadorias de Auditoria em Políticas 
Públicas integrantes da Secretaria-Geral de Controle Externo (SGE) do Tribunal. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_institui_manual_de_auditorias_operacionai
s 
 
TCE-RO 
Atuação do Gaepe-RO no aprimoramento da educação é ressaltada na abertura da 1ª 
Reunião Presencial nesta quinta-feira (18/8) 
 
Ocorreu na manhã desta quinta-feira (18/8), na sede da Escola Superior de Contas do 
Tribunal de Contas de Rondônia (ESCon/TCE-RO), em Porto Velho, a cerimônia de 
abertura da 1ª Reunião Presencial do Gabinete de Articulação para Efetividade da 
Política da Educação em Rondônia (Gaepe-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/08/18/atuacao-do-gaepe-ro-no-aprimoramento-da-educacao-e-
ressaltada-na-abertura-da-1a-reuniao-presencial-nesta-quinta-feira-18-8/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC alerta municípios para que entreguem informações e se habilitem a receber 
complementação financeira do Fundeb 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) alertou 23 municípios catarinenses 
que eles têm até o próximo dia 31 de agosto para se habilitarem ao recebimento da 
Complementação do Valor Anual Total por Aluno (VAAT) do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A União paga, via Fundeb, uma 
complementação financeira por aluno da rede municipal, mas só aos municípios que 
estão em dia com a prestação de informações ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e à Secretaria do Tesouro Nacional. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-alerta-municipios-para-que-entreguem-informacoes-e-se-
habilitem-receber-complementacao 
 
TCM-SP 
Rede Globo destaca Relatório da Auditoria do TCMSP sobre gastos da Prefeitura com 
OSs da saúde 
 
O jornal SP2, da Rede Globo, veiculado na quinta-feira (18/08), repercutiu relatório do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), segundo o qual há falhas no 
controle da Administração Municipal sobre os gastos com Organizações Sociais (OSs) da 
área da saúde. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49454 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-SE 
Fundeb: TCE emite alerta aos municípios sobre prazo para obtenção de recursos 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) enviou ofício circular aos prefeitos e 
secretários de Educação dos municípios sergipanos alertando-os acerca do prazo para 
incremento da arrecadação de recursos do Fundeb com a parcela denominada Valor 
Aluno Ano por Resultados (VAAR). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2100 
 
TCE-TO 
TCE/TO estimula o exercício da cidadania em encontro com universitários de Gurupi 
 
O projeto “TCE Cidadão – Incentivo ao Controle Social”, do Tribunal de Contas do estado 
do Tocantins (TCE/TO), chegou à cidade de Gurupi, no sul do Tocantins, para um 
encontro com acadêmicos da Unirg. Mais de 200 pessoas, entre professores, mestres e 
estudantes participaram do evento que aconteceu na noite desta quinta-feira, 18, no 
campus I da universidade. Com um público de mais de 200 estudantes, três exposições 
compuseram uma sequência de informações contendo dados e exemplos do tema. 
https://www.tceto.tc.br/tce-to-estimula-o-exercicio-da-cidadania-em-encontro-com-
universitarios-de-gurupi/ 
 
 


