
 
 

	 	

 
  Nº 103/2022 Data: 23-08-22 

TCU 
Auditoria do TRT de São Paulo foi um marco na história do Fiscobras e do TCU 
 
Nesta segunda matéria da série Fiscobras 25 anos, vamos falar um pouco mais sobre o 
caso do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo – TRT-2), o primeiro 
grande marco do Plano Anual de Fiscalização de Obras Públicas do Tribunal de Contas 
da União (TCU), o Fiscobras. Criado em 1997, o plano ganhou destaque com as 
investigações que apontaram superfaturamento de R$ 169,5 milhões nas obras do 
Tribunal (em valores de 1999). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-trt-de-sao-paulo-foi-um-marco-na-
historia-do-fiscobras-e-do-tcu-8A81881F7FF0EFD20182B7F5E83E4F77.htm 
 
TCU alerta administração pública federal para controles de segurança cibernética 
 
Ao mesmo tempo em que facilita o acesso à informação e dá celeridade a processos, a 
transformação digital nos governos traz contextos de vulnerabilidades e de falhas em 
Segurança de Informação (SegInfo) e em Segurança Cibernética (SegCiber). Ameaças e 
ataques digitais podem afetar as mais variadas esferas da sociedade. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-alerta-administracao-publica-federal-para-
controles-de-seguranca-cibernetica.htm 
 
TCE-AL 
TCE/AL participa das Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas apresentou a delegação que representará o 
Estado nas Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, que 
acontecerá em Natal, no período de 22 a 27 de agosto. Os servidores alagoanos 
participam do maior evento esportivo da América Latina envolvendo os membros e 
funcionários das cortes de contas. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg3MA==&titulo=TCE/AL_participa_das_Olimp%C3%ADadas_dos_Servi
dores_dos_Tribunais_de_Contas_do_Brasil&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
TCE do Amapá recebe Declaração de Garantia da Qualidade do MMD-TC 
 
Cerca de quatrocentos itens e serviços foram avaliados nos últimos dois dias, no Tribunal 
de Contas do Amapá, pela comissão do Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC). 
No final da manhã desta sexta-feira (19/08), a Corte de Contas recebeu da comissão a 
Declaração de Garantia da Qualidade. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-do-amapa-recebe-declaracao-de-garantia-da-
qualidade-do-mmd-tc 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-AM 
Ministro Ricardo Lewandowski encerra I Fórum Internacional de Controle no TCE-AM 
 
Com palestra sobre o Federalismo e os Tribunais de Contas, o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, encerrou o I Fórum Internacional de 
Controle, realizado pelo TCE-AM. A palestra durou cerca de uma hora, e marcou o 
encerramento do evento que discutiu os novos paradigmas das contratações públicas, 
relacionando-os com o controle externo. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57720 
 
TCE-AM assina termo de cooperação técnica com Controladoria Geral do município para 
troca de experiências 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, 
e o controlador-geral do município de Manaus, Arnaldo Gomes, assinaram, nesta 
segunda-feira (22), um termo de cooperação técnica para troca de experiências entre as 
duas instituições. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57740 
 
TCM-BA 
DIRETORIA TÉCNICA DO TCM RETOMA VISITAS ÀS IRCES 
 
O superintendente de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, 
conselheiro substituto Antônio Emanuel Souza, e as diretoras da 1ª e 2ª Diretorias de 
Controle Externo (DCE’s), Analú Barbosa e Karina Franco, retomaram, nesta segunda-
feira (22/08), as visitas técnicas às sedes das Inspetorias Regionais de Controle Externo 
do TCM situadas no interior do Estado. Durante essa semana, a equipe visitará as 
IRCE’s situadas nos municípios de Jequié, Vitória da Conquista, Caetité e Santa Maria da 
Vitória. 
https://www.tcm.ba.gov.br/diretoria-tecnica-do-tcm-retoma-visitas-as-irces/ 
 
TCE-CE 
Emissão de Certidão da Transparência para Prefeituras e Câmaras será automatizada 
pelo TCE Ceará 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará está automatizando mais um serviço prestado 
pela Corte: a emissão da Certidão da Transparência, por meio da ferramenta e-
Transparência. A iniciativa vai ao encontro da Lei Complementar n° 131/2009, garantindo 
mais celeridade e transparência às informações orçamentárias e financeiras dos 
jurisdicionados. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5068-emissao-de-certidao-da-
transparencia-para-prefeituras-e-camaras-sera-automatizada-pelo-tce-ceara 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TC-DF 
TCDF recebe certificado de Garantia de Qualidade da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal recebeu nesta sexta-feira, dia 19 de agosto, a 
Declaração de Garantia da Qualidade da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon). A certificação foi emitida após a verificação do cumprimento 
das evidências apresentadas quanto aos critérios de avaliação do Marco de Medição de 
Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMD-TC, Ciclo 2022. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-recebe-certificado-de-garantia-de-qualidade-da-atricon-2/ 
 
TCE-GO 
Governador faz visita institucional ao TCE-GO 
 
O governador Ronaldo Caiado fez na tarde desta sexta-feira, (19/ago) uma visita 
institucional ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Ele estava 
acompanhado de sua filha, Anna Vitória Caiado, e foi recebido no Gabinete da 
Presidência, onde estavam presentes o presidente Edson Ferrari, os conselheiros 
Kennedy Trindade, Celmar Rech, Carla Santillo, Saulo Mesquita e Sebastião Tejota, além 
do procurador-geral de Contas, Carlos Gustavo Rodrigues. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/governador-faz-visita-institucional-ao-tce-go 
 
TCE-MA 
TCE divulga resultados do Índice de Qualidade das Informações para Controle (I-SINC-
2021) 
  
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (Sefis) divulgou os 
resultados obtidos pelos fiscalizados do TCE maranhense no Índice de Qualidade das 
Informações para Controle (I-SINC-2021). 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2430-tce-divulga-resultados-do-indice-de-
qualidade-das-informacoes-para-controle-i-sinc-2021 
 
Escola Superior de Controle Externo do TCE realiza treinamentos sobre o Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) 
 
Começaram hoje os treinamentos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Os cursos 
estão sendo realizados na Escola de Superior de Controle Externo (Escex). Na 
programação de hoje, 22, a qualificação é voltada para os módulos Administrar (gestão e 
configuração) e Usar, que têm como foco os usuários do sistema. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2431-escola-superior-de-controle-externo-do-
tce-realiza-treinamentos-sobre-o-sistema-eletronico-de-informacoes-sei 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MT 
TCE-MT e TCMSP firmam parceria educacional durante visita técnica 
 
A fim de fortalecer a rede de ensino proposta pela Escola Superior de Contas, uma 
equipe do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realizou visita técnica à Escola 
Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP). Na ocasião, as instituições definiram pela assinatura de um termo de 
cooperação educacional, que será assinado nos próximos dias. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-tcmsp-firmam-parceria-educacional-durante-
visita-tecnica/54680 
 
Auditoria apura regularidade do pagamento de pensões por morte e dependentes 
temporários 
 
O Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou, na sessão ordinária 
do último dia 16, auditoria de conformidade instaurada para apurar a regularidade dos 
pagamentos de benefícios de pensão por morte e dependentes temporários com idade 
superior à permitida pela legislação vigente, nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, em 
sete unidades jurisdicionadas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-apura-regularidade-do-pagamento-de-
pensoes-por-morte-e-dependentes-temporarios/54685 
 
TCE-MT aponta possibilidade de utilização do Pix pelo Poder Público 
 
Em resposta à consulta formulada pela Câmara Municipal de Barra do Garças, o Plenário 
do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou a possibilidade de utilização 
de Pix para pagamentos a serem efetuados pelo Poder Público. Sob relatoria do 
conselheiro Antonio Joaquim, o processo administrativo foi apreciado na sessão ordinária 
do último dia 16. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-aponta-possibilidade-de-utilizacao-do-pix-pelo-
poder-publico/54683 
 
Mutirão da Cidadania oferece serviços gratuitos durante três dias no TCE-MT 
 
Buscando garantir acesso aos direitos do cidadão com conforto e comodidade, o Tribunal 
de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realizou o Mutirão da Cidadania. A proposta reuniu 
uma série de serviços voltados aos servidores e colaboradores no saguão do Edifício 
Marechal Rondon, entre os dias 17 e 19 de agosto. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/mutirao-da-cidadania-oferece-servicos-gratuitos-
durante-tres-dias-no-tce-mt/54676 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MT e MPE-MT iniciam tratativas para implantação de gabinete para efetivação de 
políticas de educação 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu o primeiro passo para a criação do 
Gabinete de Articulação para Efetivação das Políticas de Educação no Estado (Gaepe). 
Na tarde desta quinta-feira (18), o conselheiro Antonio Joaquim recebeu representantes 
do Ministério Público Estadual (MPE-MT) para debater um plano de ações que resultará 
no monitoramento e avaliação das ações voltadas ao setor. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-mpe-mt-iniciam-tratativas-para-implantacao-
de-gabinete-para-efetivacao-de-politicas-de-educacao/54672 
 
TCE-MG 
TCEMG realiza reunião para discutir adoção do app Na Ponta do Lápis na rede estadual 
 
Na última sexta-feira (19/08) a Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo 
do TCEMG se reuniu com representantes da Secretaria Estadual de Educação, da 
Superintendência Regional de Ensino da Metropolitana A e da Escola Estadual Augusto 
de Lima para demonstração da nova versão do aplicativo "Na Ponta do Lápis" que está 
sendo desenvolvido. A reunião discutiu os próximos passos do plano de trabalho 
referente ao termo de cooperação para a adoção do app na rede estadual. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625828 
 
TCE-PA 
AudTCE-PA e Sindcontas realizam visita à Presidência do TCE-PA 
 
Nesta segunda-feira, 22, representantes da Associação de Auditores de Controle Externo 
do Tribunal de Contas do Estado do Pará (AudTCE-PA) e do Sindicato dos Servidores do 
TCE-PA (Sindcontas) estiveram em visita ao Gabinete da Presidência da Corte de 
Contas. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6669-audtce-pa-e-sindcontas-realizam-
visita-a-presidencia-do-tce-pa 
 
Procurador-Geral do TCE Pará prestigia evento de abertura do mês da Advocacia da 
OAB-PA 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) esteve entre as instituições presentes 
na conferência de abertura do mês da Advocacia da OAB-PA, que teve como tema "A 
Nova Realidade da Advocacia 4.0 - Desafios e Perspectivas", ocorrida no último dia 12 de 
agosto, no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. Os advogados Danilo Doneda e Chiara 
de Teffé, ambos doutores e mestres em Direito Civil pela UERJ, conduziram o debate. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6666-procurador-geral-do-tce-para-
prestigia-evento-de-abertura-do-mes-da-advocacia-da-oab-pa 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Campanha de doação de sangue e de medula óssea mobiliza servidores TCE-PA 
 
Sexta-feira, 19 de agosto, foi dia de solidariedade no Tribunal de Contas do Estado do 
Pará (TCE-PA) que uniu forças com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará (Hemopa) em mais uma campanha de doação de sangue e de medula óssea 
envolvendo os servidores da Corte de Contas. Mais de 50 pessoas se inscreveram para 
participar da ação que contou com o trailer móvel do Hemopa no Largo do Redondo, em 
frente ao edifício-sede do TCE-PA, em Belém. Esta foi a primeira campanha organizada 
pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida (CSQ) em 2022. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6667-campanha-de-doacao-de-sangue-e-
de-medula-ossea-mobiliza-servidores-tce-pa 
 
TCE-PR 
TCE-PR promove auditorias presenciais sobre saneamento e gestão de frotas 
 
Por meio de sua Coordenadoria de Auditorias (CAUD), o Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) promoveu fiscalizações presenciais a respeitos dos temas do 
saneamento e da gestão de frotas públicas. Os trabalhos, executados como parte do 
Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 do órgão de controle, foram realizados ao 
longo da última semana. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-promove-auditorias-presenciais-sobre-
saneamento-e-gestao-de-frotas/9934/N 
 
Orientados pelo TCE, 156 municípios criam regimes de previdência complementar 
 
Menos de um ano após o Tribunal de Contas do Estado recomendar a 159 municípios 
paranaenses a edição de leis instituidoras de regimes próprios de previdência 
complementar para seus servidores públicos, 156 deles comprovaram a implementação 
da recomendação, número que corresponde a 98% do total. O fato ficou demonstrado por 
meio de monitoramento efetuado pela Coordenadoria de Monitoramento e Execuções do 
TCE-PR entre março e agosto deste ano. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/orientados-pelo-tce-156-municipios-criam-regimes-de-
previdencia-complementar/9925/N 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ adota medidas para resguardar ressarcimento ao erário estadual 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) revogou parcialmente a 
medida cautelar que impedia pagamentos referentes a três contratos assinados pelo 
Estado com uma sociedade empresarial. Em sessão plenária realizada nesta quarta-feira 
(17/08), no entanto, a Corte de Contas determinou que a empresa retenha como garantia 
de pagamento 388.822,91 UFIR-RJ correspondentes à cobertura do dano ao erário 
identificado em Tomada de Contas Especial instaurada pela Auditoria-Geral do Estado 
(AGE) no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_adota_medidas_para_resguardar_ressarci
mento_ao_erario_estadual 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RO 
Candidatos a Governador firmam Carta de Compromisso pela Educação no 
encerramento da 1ª Reunião Presencial do Gaepe-RO 
 
Com foco no aprimoramento da política pública de educação no Estado de Rondônia, foi 
assinada nesta sexta-feira (19/8), pelos candidatos a Governador do Estado, a Carta de 
Compromisso pela Educação, iniciativa do Gabinete de Articulação para Efetividade da 
Política da Educação em Rondônia (Gaepe-RO), por meio de suas instituições partícipes 
e de coordenação. 
https://tcero.tc.br/2022/08/19/candidatos-a-governador-firmam-carta-de-compromisso-
pela-educacao-no-encerramento-da-1a-reuniao-presencial-do-gaepe-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-SP  
Presidentes do TCE e TJM recebem honrarias da Sociedade Veteranos de 32 MMDC 
 
O Presidente do TCESP, Conselheiro Dimas Ramalho, participou, na quinta-feira (18/8), 
às 17h00, no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP), na Capital, de 
solenidade de entrega de honrarias feitas por meio da Sociedade Veteranos de 32 
MMDC. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidentes-tce-e-tjm-recebem-honrarias-sociedade-
veteranos-32-mmdc 
 
TCESP recebe prêmio por inovação no uso da Tecnologia da Informação 
 
Nos últimos anos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) investiu em 
Tecnologia da Informação (TI) e soluções para aprimorar a fiscalização e, hoje, ocupa a 
37ª posição no ranking geral das 100 empresas brasileiras mais inovadoras no uso de TI. 
A Corte de Contas paulista também acaba de alcançar o 4º lugar na categoria setor 
público, atrás apenas da Eletrobras Furnas, da Petrobras e do Banco do Brasil. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-recebe-premio-por-inovacao-uso-tecnologia-
informacao 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Tribunal de Contas lança primeiro concurso de monografias 
 
Com o objetivo de reconhecer os melhores trabalhos de pesquisa acadêmica e científica 
sobre orçamento público, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou 
o I Concurso de Monografias. Batizado de ‘Prêmio Jorge Tibiriçá Piratininga de 
Orçamento Público 2022’, em homenagem ao primeiro Presidente do TCESP, o concurso 
está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-lanca-primeiro-concurso-monografias 
 
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 
Combate à desertificação: Integrantes do TCE/SE participam de encontro técnico na 
Paraíba 
 
Integrantes do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) 
participaram desde a última quarta, 17, até esta sexta-feira, 19, no TCE da Paraíba 
(TCE/PB), do primeiro encontro presencial das equipes de trabalho da Auditoria 
Operacional Coordenada em Políticas de Combate à Desertificação do Semiárido. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2102 
 
Sexta Cultural do TCE terá música, artes plásticas e lançamento de livro 
 
O Projeto Sexta Cultural, iniciativa de fomento à arte e cultura sergipana do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/SE), ganhará a segunda edição de 2022 no próximo dia 26 de 
agosto. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2101 
 
Escola de Contas inicia nova etapa de treinamento sobre o Plano de Auditoria do TCE 
 
Teve início na manhã desta segunda-feira, 22, o segundo módulo do treinamento Áreas 
Temáticas do Plano Anual de Auditoria, uma iniciativa da Escola de Contas Conselheiro 
José Amado Nascimento (Ecojan), do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2103 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-TO 
Curso sobre gestão e fiscalização de contratos chega ao fim com mais de quatro mil 
acessos 
 
Com mais de quatro mil acessos nas aulas ao vivo, terminou nessa sexta-feira, 19, o 
curso sobre “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos” promovido pelo 
Tribunal de Contas do Tocantins, por meio do Instituo de Contas 5 de outubro (ISCON). A 
capacitação teve início do último dia 15 e foi dirigida a servidores do TCE/TO e Gestores 
públicos em geral, com o objetivo de promover mais conhecimento sobre gestão na 
fiscalização dos contratos. 
https://www.tceto.tc.br/curso-gestao-de-contratos-final/ 
 
 


