
 
 

  

 

  Nº 105/2022 Data: 25-08-22 

TCU 
TCU responde a consulta sobre Lei que garante acesso à internet nas escolas públicas 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) respondeu a uma consulta formulada pelo 
Presidente da Comissão de Educação Cultura e Esporte do Senado Federal, referente à 
aplicação da Lei 14.172/2021 e o uso dos recursos da União pelos Estados. Essa lei trata 
da garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da 
educação básica pública em decorrência da pandemia de Covid-19. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-responde-a-consulta-sobre-lei-que-garante-
acesso-a-internet-nas-escolas-publicas.htm 
 
TCE-AC 
TCE/AC PARTICIPA DO COMITÊ TÉCNICO DO IRB QUE FAZ O LEVANTAMENTO 
DAS BOAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
 
O Grupo de Trabalho 2 do Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da 
Administração Pública – CTESAP, realizou a primeira reunião técnica entre seus 
integrantes, na última sexta-feira, 19, com o objetivo de debaterem acerca do ponto de 
controle do projeto de catalogação das boas práticas, estabelecimento do modelo para 
operacionalização dos trabalhos e avaliação dos resultados das atividades realizadas 
pelos membros do GT2. 
https://tceac.tc.br/2022/08/24/tce-ac-participa-do-comite-tecnico-do-irb-que-faz-o-
levantamento-das-boas-praticas-desenvolvidas-pelos-tribunais-de-contas/ 
 
TCE-AM 
Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil, em Natal (RN), começou com vitórias dos 
times do TCE-AM 
 
A participação de 83 servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) nas 
Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas (OTC), edição 2022, realizada em 
Natal-RN, já gerou resultados positivos. Durante o primeiro dia de competição o TCE-AM, 
na última terça-feira (23), conquistou três pódios. Os servidores Francisley Alves 
Santana,  Andrezza Pereira Machado Braga, Cristiane Aguiar e Rita Braga garantiram, 
respectivamente, medalha de bronze nas modalidades 5k masculino master, 10k 
feminino livre e vôlei de areia. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58238 
 
TCE-AM acompanha desempenho em ações de saúde e alerta municípios 
Para evitar que os municípios percam arrecadação de recursos federais e melhorem o 
desempenho na prestação de serviços de saúde da atenção básica, o Tribunal de Contas 
do Amazonas (TCE-AM) por meio da Secretaria de Controle Externo (Secex) instaurou 
procedimento de fiscalização do tipo “acompanhamento” para averiguar o desempenho 
das Secretarias Municipais de Saúde em todo o Estado. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58087 
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TCE-BA 
TCE/BA celebra 3 Termos de Cooperação técnica com MPBA 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) celebrou, na manhã desta quarta-
feira (23.08), três Termos de Cooperação Técnica e Operacional com o Ministério Público 
do Estado da Bahia (MPBA), assinados na sede do Ministério Público. Dois dos Termos 
trataram, respectivamente, do compartilhamento da base de dados e acesso a sistemas 
de informação do TCE/BA, o Mirante, e do estabelecimento de mecanismos de 
cooperação e intercâmbio de informações, documentos e serviços, visando ao 
desenvolvimento de projetos e ações que possam contribuir para a prevenção e o 
combate à corrupção. Já o terceiro Termo, que inclui a participação do TCM/BA, tem por 
objeto a integração do processo de troca de informações entre as instituições por meio do 
intercâmbio de dados em meio eletrônico e do acesso a sistemas informacionais. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-celebra-3-termos-de-cooperacao-tecnica-com-
mpba 
 
Edição do Casa Aberta Especial recebe estudantes da Apae 
 
Entender as diferenças é necessário para acolher bem. A partir dessa premissa, e 
pensando em promover a integração e inclusão de 25 crianças e adolescentes, entre 11 
e 16 anos, com deficiência intelectual que frequentam a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) preparou, 
nesta terça-feira (23,08), uma edição especial do Programa Casa Aberta, durante a 
‘Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla’, de 21 e 28 de 
agosto. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/edicao-do-casa-aberta-especial-recebe-estudantes-da-
apae 
 
TCE-CE 
Concluída a especialização em “Políticas Públicas para Cidades Inteligentes” 
 
Realizada, na tarde desta terça-feira (23/8), a cerimônia de encerramento do curso de 
pós-graduação em “Políticas Públicas para Cidades Inteligentes”, parceria do Tribunal de 
Contas do Ceará, por meio do Instituto Plácido Castelo (IPC), e da Universidade de São 
Paulo (USP), por meio da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5071-concluida-a-especializacao-em-
politicas-publicas-para-cidades-inteligentes 
 
Instituída a Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais do TCE Ceará   
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aprovou, por unanimidade, durante 
expediente da Sessão Ordinária desta terça-feira (23/8), Resolução Administrativa nº 
14/2022, que dispõe sobre a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no 
âmbito desta Corte de Contas. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5070-instituida-a-politica-de-privacidade-
e-de-protecao-de-dados-pessoais-do-tce-ceara 
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TCE-ES 
TCE-ES alcança 76% de cumprimento do Marco de Medição dos Tribunais de Contas 
(MMD-TC) e tem 5 boas práticas escolhidas 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) alcançou 76% de 
cumprimento dos critérios do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de 
Contas (MMD-TC) em 2022, na avaliação realizada nos últimos dias 15 e 16 de agosto. O 
resultado é 38% maior do que a nota alcançada na avaliação anterior, de 2019, período 
em que o TCE-ES alcançou 55% da nota. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-alcanca-76-de-cumprimento-do-marco-de-medicao-dos-
tribunais-de-contas-mmd-tc-e-tem-5-boas-praticas-escolhidas/ 
 
TCE-ES recebe visita de alunos da Faculdade de Direito de Vitória, nesta terça (23) 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) recebeu, nesta terça-feira 
(23), a visita de 46 alunos do curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). 
Os universitários, que cursam do 1º ao 6º período do curso de graduação, foram 
recebidos pelo presidente do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, e puderam acompanhar a 
sessão presencial do Plenário da Corte de Contas. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-visita-de-alunos-da-faculdade-de-direito-de-vitoria-
nesta-terca-23/ 
 
TCE-GO 
Sercon/TCE-GO já tem dois ouros na primeira manhã da Olimpíada 
 
Na primeira manhã de competições da Olimpíada do Sol, reunindo os tribunais de contas 
brasileiros em Natal, a delegação do Sercon/TCE-GO já obteve suas primeiras medalhas 
na corrida. A atleta Karine Vieira Carrijo ficou com o Ouro na modalidade 10 Km Senior, 
Carmen Júlian também foi Ouro (5 Km Best Senior). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/sercon-tce-go-ja-tem-dois-ouros-na-primeira-manha-da-
olimpiada 
 
TCE-MA 
Ungep prorroga prazo de Pesquisa de Clima Organizacional 
 
Os servidores que ainda não responderam a Pesquisa de Clima Organizacional do TCE 
agora têm até o dia 31 de agosto para o preenchimento das informações. O prazo foi 
prorrogado pela Unidade de Gestão de Pessoas (Ungep), setor responsável pela 
realização da pesquisa. Até o momento, um total de 170 servidores respondeu à 
pesquisa. Sendo 40 auditores, o que corresponde a 25 % desse segmento; 33 estagiários 
(20%), 30 técnicos (18%) e 9 terceirizados (5%). 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2433-ungep-prorroga-prazo-de-pesquisa-de-
clima-organizacional 
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TCE-MT 
Novelli inaugura trabalhos para desenvolvimento do planejamento estratégico dos 141 
municípios de MT 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, inaugurou o primeiro workshop do Programa de Apoio ao Gerenciamento do 
Planejamento Estratégico dos Municípios de Mato Grosso (GPE), na manhã desta terça-
feira (23). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novelli-inaugura-trabalhos-para-desenvolvimento-do-
planejamento-estrategico-dos-141-municipios-de-mt/54702 
 
TCE-PA 
Sessão Plenária: três julgamentos confirmam devoluções acima de R$ 4,5 milhões 
 
Na sessão plenária de terça-feira, 23, foram julgados pelo Tribunal de Contas do Estado 
do Pará (TCE-PA) 25 processos, havendo a confirmação de três devoluções aos cofres 
estaduais no total de R$ 4.554.083,86, que devem ser atualizados e adicionados a juros. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6675-sessao-plenaria-tres-julgamentos-
confirmam-devolucoes-acima-de-r-4-5-milhoes 
 
TCE-PB 
SARAU POEMAS E CANTOS DA CIDADE TRAZ NOVAS ATRAÇÕES NO CENTRO 
CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TCE-PB 
 
O Centro Cultural Ariano Suassuna do Tribunal de Contas do Estado e a Academia de 
Cordel do Vale do Paraíba realizam nessa quinta-feira (25/8), a versão de agosto do 
SARAU POEMAS E CANTOS DA CIDADE, evento multicultural que integra a agenda da 
cidade de João Pessoa desde 2016, quando foi criado pelas duas entidades. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/sarau-poemas-e-cantos-da-cidade-traz-novas-atracoes-no-
centro-cultural-ariano-suassuna-do-tce-pb 
 
TCE-PR 
TCE-PR indica medidas a órgãos envolvidos no Programa Paraná Seguro 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná recomendou melhorias aos órgãos estaduais 
envolvidos na execução do Programa Paraná Seguro. As medidas indicadas estão 
detalhadas em Relatório de Auditoria Independente conduzida pela Coordenadoria de 
Auditorias (CAUD) do TCE-PR a pedido da Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária (Sesp-PR). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-indica-medidas-a-orgaos-envolvidos-no-
programa-parana-seguro/9931/N 
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TCE-PE 
Dia Nacional da Infância: TCE atua em defesa dos direitos das crianças 
 
Agosto é o mês da Primeira Infância no Brasil, e nesta quarta-feira (24), se comemora o 
Dia Nacional da Infância. A data tem por objetivo promover uma reflexão sobre as 
condições de vida das crianças no Brasil e defender que todos tenham acesso aos 
devidos cuidados e ao que necessitam para um desenvolvimento pleno, e nisto se 
incluem os direitos básicos de alimentação, moradia, formação social, educacional e de 
valores. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6682-dia-nacional-da-infancia-tce-atua-em-defesa-dos-direitos-das-criancas 
 
TCE-PI 
Atletas do TCE Piauí conquistam primeiras medalhas na OTC 2022 
 
Os atletas piauienses começaram as Olimpíadas dos Tribunais de Contas (OTC) com 
muita disposição e garra. Nesta terça-feira (13), o TCE Piauí  ganhou as primeiras 
medalhas na competição. Com dois ouros: um na corrida dos 10km Livre conquistada 
pelo atleta Vitor Carvalho, o outro conquistado pela dupla feminina de Vôlei de Praia 
Larissa Maximo e Luciane Tobler; uma prata conquistada pela atleta Mayra Veloso na 
corrida dos 10km Master, e  um bronze conquistado pela atleta Dayanne Ribeiro nos 5km 
Livre, mostram que os atletas da delegação estão preparados para colocar o Piauí entre 
os primeiros colocados. 
https://www.tce.pi.gov.br/atletas-do-tce-piaui-conquistam-primeiras-medalhas-na-otc-
2022/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ assina convênio com Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) celebrou, nesta terça-feira 
(23/08), acordo de cooperação com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do 
Brasil (IEPTB-RJ). Assinado pelo conselheiro-presidente do Tribunal, Rodrigo Melo do 
Nascimento, e pelo presidente do Instituto, André Gomes Netto, o acordo prevê, num 
primeiro momento, que o Instituto proteste as decisões condenatórias em multa 
proferidas pela Corte de Contas. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_assina_convenio_com_o_instituto_de_estud
os_de_protesto_de_titulos_do_brasil 
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TCE-RS 
TCE-RS suspende aditivos de contrato em Rio Grande 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) concedeu tutela de urgência determinando 
que o Executivo Municipal de Rio Grande se abstenha de firmar novos aditivos de 
contrato com empresa prestadora de serviços de disponibilização e implementação de 
solução tecnológica, através de software público, para gestão de unidades de ensino da 
rede pública municipal, bem como o suporte necessário para implementação e 
manutenção do serviço. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-aditivos-de-contrato-em-rio-
grande/ 
 
TCE-RS participa de Encontro de Ouvidores do Tribunal de Justiça 
 
Na segunda-feira (22), a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) participou 
do “Encontro de Ouvidores”, realizado pela Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado 
(TJ-RS). O conselheiro-ouvidor do Tribunal, Cezar Miola, foi representado pela 
coordenadora da Ouvidoria, a auditora Thais Schumann Krahn. O evento teve o objetivo 
de aproximar os ouvidores e compartilhar experiências sobre o trabalho que é 
desenvolvido em cada uma das ouvidorias dos órgãos e entidades gaúchas. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-participa-de-encontro-de-ouvidores-do-tribunal-
de-justica/ 
 
TCE-RO 
TCE-RO divulga novas regulamentações para procedimentos com reflexo junto aos 
órgãos jurisdicionados 
 
Foram publicados recentemente no Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas 
(DOe/TCERO) resoluções e instrução normativa aprovadas pelo Conselho Superior de 
Administração (CSA), durante sessão virtual, visando regulamentar procedimentos 
efetivados no âmbito da Instituição e que refletem na atuação dos órgãos jurisdicionados. 
https://tcero.tc.br/2022/08/24/tce-ro-divulga-novas-regulamentacoes-para-procedimentos-
com-reflexo-junto-aos-orgaos-jurisdicionados-3/ 
 
TCE-SC 
Conselheiro do TCE/SC Wilson Wan-Dall participa da abertura das Olimpíadas dos 
Tribunais de Contas e de encontro sobre governança, em Natal (RN) 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) Wilson Wal-Dall 
participou nesta segunda-feira (22/8) da solenidade de abertura das Olimpíadas dos 
Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC), que ocorrem em Natal, no Rio 
Grande do Norte. Ao todo, 27 tribunais de contas do país estão participando.  
https://www.tcesc.tc.br/conselheiro-do-tcesc-wilson-wan-dall-participa-da-abertura-das-
olimpiadas-dos-tribunais-de-contas-e 
TCE-SP 
Dirigentes da UNDIME-SP participam de audiência no Tribunal de Contas 
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O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Conselheiro 
Dimas Ramalho, reuniu-se na terça-feira (23/8), às 10h00, na Capital, com a Presidente 
da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (UNDIME-SP), 
Márcia Bernardes, e a Secretária-Executiva, Márcia Bortoletto. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-dirigentes-undime-sp-participam-audiencia-tribunal-contas 
 
TCE-SE 
Bandeira de Mello lançará novo livro na Sexta Cultural do Tribunal de Contas 
 
O lançamento do livro “O que eu vi no RADAR”, do procurador-geral do Ministério Público 
de Contas (MPC), João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, vai integrar a programação 
da segunda edição do ano do Projeto Sexta Cultural, iniciativa do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/SE) que acontece na próxima sexta-feira, 26, às 10h, no hall de entrada do 
órgão. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2109 
 
Integrante do TCE/SE prestigia homenagens para Gestores Governamentais 
 
O diretor de Comunicação Social e Mídias do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe 
(TCE/SE), Habacuque Villacorte, representou o presidente do TCE/SE, conselheiro Flávio 
Conceição de Oliveira Neto, na solenidade alusiva ao aniversário de 20 anos da carreira 
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado de Sergipe, 
realizada na noite dessa terça-feira, 23, em hotel na Orla de Aracaju. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2108 
 
TCE-TO 
Conselheiro Decano do TCE/TO lança livro sobre seus 30 anos de julgados 
 
O Conselheiro Decano do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), José Wagner 
Praxedes, promove nesta quinta-feira, 25, o lançamento do seu livro “Controle Externo – 
30 Anos de Julgados”, obra que celebra as três décadas de carreira do autor no TCE/TO. 
https://www.tceto.tc.br/conselheiro-decano-do-tce-to-lanca-livro-sobre-seus-30-anos-de-
julgados/ 
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