
 
 

  

 

  Nº 107/2022 Data: 29-08-22 

TCU 
Espécies ameaçadas de extinção não poderão ser exploradas 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, sob a relatoria do ministro-substituto 
André Luís de Carvalho, representação do Ministério Público Federal sobre indícios de 
irregularidades na gestão do Ministério do Meio Ambiente (MMA). A questão central é a 
edição da Portaria MMA 73, de 2018, que alterou a Portaria MMA 445, de 2014, para 
autorizar a eventual utilização de espécies ameaçadas de extinção da fauna aquática. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/especies-ameacadas-de-extincao-nao-poderao-
ser-exploradas.htm 
 
Fiscobras 25 anos: o Pisf e a evolução das fiscalizações de infraestrutura hídrica no TCU 
 
As fiscalizações de infraestrutura hídrica no Tribunal de Contas da União (TCU) e o Plano 
Anual de Fiscalização de Obras Públicas da Corte de Contas, o Fiscobras, evoluíram 
juntos. Em aproximadamente duas décadas de auditorias realizadas nessa área de uma 
maneira geral e no Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), foram encontrados 
centenas de problemas dos mais diversos tipos, relacionados a projetos, orçamentos, 
questões jurídicas, em licitações, nos editais, problemas de sobrepreço e de 
superfaturamento. E este é o tema da quarta matéria da série Fiscobras 25 anos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscobras-25-anos-o-pisf-e-a-evolucao-das-
fiscalizacoes-de-infraestrutura-hidrica-no-tcu.htm 
 
Capacitação do PNPC aborda controles preventivos contra fraude e corrupção 
 
Os controles preventivos foram a temática da terceira etapa de capacitação de gestores 
públicos, realizada na quinta-feira (18/8) pelo Programa Nacional de Prevenção à 
Corrupção (PNPC). O evento reuniu especialistas e gestores para falarem de suas 
experiências de implementação de boas práticas de gestão nos municípios. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/capacitacao-do-pnpc-aborda-controles-
preventivos-contra-fraude-e-corrupcao-8A81881E7FF0EF4B0182D61B15D749C9.htm 
 
TCE-AM 
TCE-AM conquista primeira medalha de ouro e segue para as finais da Olimpíada dos 
Tribunais de Contas 2022 
 
A Olimpíada dos Tribunais de Contas 2022 se encaminha para reta final e o Tribunal de 
Contas do Amazonas segue se destacando e conquistando medalha de ouro nas 
modalidades disputadas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58573 
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TCM-BA 
TCM PUBLICA CARTILHA SOBRE A LGPD PARA JURISDICIONADOS 
 
A assessora jurídica, Tâmara Braga Portela, e o encarregado de dados, Teotônio 
Barbosa Santana, ambos do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, ministraram na 
manhã desta sexta-feira (26/08) aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 
LGPD. A exposição faz parte do quinto módulo do Curso de Atualização em Gestão e 
Finanças Públicas, promovido pela Escola de Contas do TCM e transmitido pelo canal do 
TCM no Youtube. 
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-publica-cartilha-sobre-a-lgpd-para-jurisdicionados/ 
 
PRESIDENTE FAZ HOMENAGEM AOS 30 ANOS DA ATRICON 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio Carneiro 
Filho, ao abrir a sessão plenária desta quinta-feira (25/08), prestou homenagem à Atricon 
– Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que completa nesta sexta-
feira (26/08), 30 anos de fundação. O presidente apresentou uma moção de 
congratulações, em que destacou a atuação da Atricon no fortalecimento do sistema de 
tribunais de contas do Brasil. 
https://www.tcm.ba.gov.br/presidente-faz-homenagem-aos-30-anos-da-atricon/ 
 
MOÇÃO DESTACA OS 107 ANOS DO TCE 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Plínio Carneiro Filho, 
apresentou na sessão desta quinta-feira (25/08) uma moção pelos 107 anos de criação 
do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), completados no último domingo, dia 21 
de agosto. Disse o presidente que, sem dúvida, é “uma data a ser comemorada por todos 
os baianos, e por justas razões: A corte de contas estadual, nossa coirmã no exercício do 
controle externo da administração pública na Bahia, tem sido um exemplo de 
competência na defesa dos interesses da sociedade baiana”. 
https://www.tcm.ba.gov.br/mocao-destaca-os-107-anos-do-tce/ 
 
TC-DF 
TCDF realiza hoje, às 14h, o seminário Fortalecimento das instituições através da ética, 
integridade e transparência 
 
O Tribunal de Contas do DF realiza hoje, a partir das 14h, o seminário Fortalecimento das 
instituições através da ética, integridade e transparência em parceria com a Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O evento começa às 14h e 
será transmitido ao vivo pelo canal do TCDF no YouTube. O acesso pode ser feito 
diretamente pelo link https://youtu.be/1eVWv0Ks5eU . 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-realiza-hoje-as-14h-o-seminario-fortalecimento-das-
instituicoes-atraves-da-etica-integridade-e-transparencia/ 
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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 e Atricon apresentam Painel de Controle e ferramenta do MMD-TC ao BID 
 
A ferramenta “Painel de Controle”, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), que disponibiliza dados tempestivos sobre as contas públicas, foi apresentada 
pelo presidente da instituição, conselheiro Rodrigo Chamoun, para representantes do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), nesta quinta-feira (25), em Brasília, 
visando o fortalecimento das parcerias do BID com os Tribunais de Contas (TCs) e 
futuras ações conjuntas. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-e-atricon-apresentam-painel-de-controle-e-ferramenta-do-
mmd-tc-ao-bid/ 
 
TCE-GO 
Conselheiros do TCE-GO participam de Curso de Estudos Avançados promovido pelo 
IRB 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) Edson Ferrari, 
presidente e Saulo Mesquita, diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo 
(Escoex) Aelson Nascimento, participaram na manhã desta sexta-feira, 26/ago, do 
encontro inaugural do Curso de Estudos Avançados promovido pelo Instituto Rui Barbosa 
(IRB) em Brasília (DF). O primeiro encontro tratou da “Importância da Ciência, Tecnologia 
e Inovação para o Desenvolvimento do Brasil” que contou com palestra ministrada pelo 
professor, médico e cientista brasileiro Marco Antônio Zago, ex-reitor da Universidade de 
São Paulo (USP). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/conselheiros-do-tce-go-participam-de-curso-de-estudos-
avancados-promovido-pelo-irb 
 
TCE-GO passa pelo Ciclo Avaliativo do MMD-TC 2022 
  
O TCE-GO será avaliado pela Subcomissão de Garantia da Qualidade do Marco de 
Medição de Desempenho (MMD-TC - Ciclo 2022), nos dias 29 e 30/ago (segunda e 
terça-feira). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-passa-pelo-ciclo-avaliativo-do-mmd-tc-2022 
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Atricon, 30 anos a serviço do Brasil 
 
Há exatos 30 anos, em 26 de agosto de 1992, nascia a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil, Atricon, Nessas três décadas, mercê do trabalho e 
descortínio de seus dirigentes e integrantes, foi além dos objetivos para as quais foi 
concebida, de representação, defesa, aperfeiçoamento e a integração dos tribunais de 
contas e seus membros.  Com efeito, a Atricon firmou-se como uma das mais 
respeitáveis entidades nacionais, alinhando-se a causas como o fortalecimento do estado 
democrático de direito, o aperfeiçoamento da administração pública, estímulo à cidadania 
e ao controle social. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/atricon-30-anos-a-servico-do-brasil 
 
TCE-MS 
TCE-MS participa de cursos avançados do Instituto Rui Barbosa 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Waldir Neves, 
participou na manhã desta sexta-feira, 26 de agosto, do Curso de Estudos Avançados, 
realizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), em Brasília. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6754/tce-ms-participa-de-cursos-avancados-
do-instituto-rui-barbosa 
 
TCE-MG 
TCEMG se prepara para receber membros do MMD/QATC 
 
Nos dias 29 e 30 de agosto o TCEMG receberá visita técnica dos membros da Comissão 
de Garantia de Qualidade do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de 
Contas (MMD/QATC), para verificação, in loco, das informações prestadas pelo Tribunal. 
A Comissão é composta por Membros de Tribunais de Contas e Auditores de Controle 
Externo originários de Cortes distintas. Os Trabalhos de avaliação do MMDTC/2022 
iniciaram em maio desse ano, com a divulgação do Manual, indicadores, orientações e 
Treinamento das Comissões de Avaliação, Controle, e Garantia de Qualidade do 
Tribunal. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625836 
 
TCE-PA 
TCE-PA parabeniza a Atricon pelos seus 30 anos 
 
Nesta sexta-feira, 26, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) completa 30 anos de fundação. O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-
PA) também celebra a data, parabenizando seu corpo dirigente durante a sessão plenária 
de terça-feira, 23. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6683-tce-pa-parabeniza-a-atricon-pelos-
seus-30-anos 
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Estudantes de Ananindeua aprendem mais sobre controle social em nova ação do 
Projeto TCE Cidadão 
 
O Projeto TCE Cidadão esteve na quinta-feira, 25, na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Raimundo Vera Cruz, localizada no município de Ananindeua. 
Setenta alunos participaram da ação educativa que apresentou o funcionamento do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), suas atribuições como órgão de 
fiscalização da aplicação dos recursos públicos estaduais e como pode agir em conjunto 
com a população por meio do exercício do controle social. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6684-estudantes-de-ananindeua-aprendem-
mais-sobre-controle-social-em-nova-acao-do-projeto-tce-cidadao 
 
TCM-PA 
Presidente e vice-presidente do TCMPA se reúnem com presidente do STF 
 
Na quinta-feira (25), a presidente Mara Lúcia e o vice-presidente Antonio José 
Guimarães, do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), estiveram na sede 
do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, onde reuniram com o presidente, 
ministro Luiz Fux. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/presidente-e-vice-presidente-do-tcmpa-se-reunem-
com-presidente-do-stf/ 
 
TCMPA parabeniza Atricon pelos 30 anos de atuação 
 
A Associação de Membros dos Tribunais de Contas dos Brasil (Atricon) completa, nesta 
sexta-feira (26), 30 anos de existência e o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, 
cujos membros integram a instituição, parabeniza a Atricon pelo trabalho desenvolvido a 
fim de garantir o fortalecimento do controle externo e políticas públicas cada vez mais 
efetivas à população brasileira. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-parabeniza-atricon-pelos-30-anos-de-atuacao/ 
 
Presidente do TCMPA participa de curso de estudos avançados do IRB 
 
Nesta sexta-feira (26), a presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
(TCMPA), conselheira Mara Lúcia, participou do Curso de Estudos Avançados 
organizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), em Brasília (DF). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/presidente-do-tcmpa-participa-de-curso-de-estudos-
avancados-do-irb/ 
 
23 municípios do Pará podem ficar sem repasse da educação 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), por meio da Diretoria de 
Planejamento, Assessoramento, Monitoramento, Fiscalização e Controle Externo, alerta 
prefeituras que 23 municípios paraenses podem ficar sem receber repasse de recursos 
referentes à complementação do Valor Aluno Anual Total (VAAT) para 2023. O motivo é 
que os municípios constam como inabilitados na lista expedida pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação(FNDE). O prazo para exclusão do município da referida lista de inabilitados 
encerra na data limite do próximo dia 31 de agosto. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/23-municipios-do-para-podem-ficar-sem-repasse-da-
educacao/ 
 
Membros do TCMPA convidam ministro do TCU para seminário acadêmico em Belém 
 
A presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), conselheira Mara 
Lúcia, e o vice-presidente e diretor geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro 
Antonio José Guimarães, estão em Brasília cumprindo uma agenda com autoridades de 
instituições brasileiras, entre elas, o presidente em exercício do Tribunal de Contas da 
União (TCU), ministro Bruno Dantas. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/membros-do-tcmpa-convidam-ministro-do-tcu-para-
seminario-academico-em-belem/ 
 
TCE-PB 
ATRICON PARTICIPA DE AUDIÊNCIAS NO SENADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS 
DE INTERESSE DO CONTROLE EXTERNO 
 
O presidente da Atricon, Cezar Miola, participou de uma audiência com o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, na tarde desta quinta-feira (25), para a entrega da nota 
recomendatória da entidade que estimula a resolução consensual de temas afetos ao 
controle externo. No encontro também foi abordada a PEC 2/2017, que trata da 
essencialidade dos Tribunais de Contas. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/atricon-participa-de-audiencias-no-senado-para-tratar-de-
assuntos-de-interesse-do-controle-externo 
 
1ª CÂMARA DO TCE REFERENDA CAUTELAR QUE SUSPENDE CONCURSO 
PÚBLICO NO LEGISLATIVO DE CACIMBAS/PB 
 
Em sessão ordinária híbrida, na manhã desta quinta-feira (24), sob a presidência do 
conselheiro Antônio Nominando Diniz, a 1ª Câmara do Tribunal de Contas/PB referendou 
Medida Cautelar para suspender concurso público a ser realizado pela Câmara Municipal 
de Cacimbas, tendo em vista indícios de irregularidades, formalizados em denúncia 
encaminhada ao órgão fiscalizador (proc. nº 07976/22). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/1a-camara-do-tce-referenda-cautelar-que-suspende-
concurso-publico-no-legislativo-de-cacimbas-pb 
 
 
 
 
TCE-PR 
Procurador do MPC da Paraíba fala sobre a proteção ao patrimônio cultural 
 
A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná promoveu, na 
manhã desta sexta-feira (26 de agosto), debate com o tema O Controle Externo das 
Políticas Públicas de Proteção ao Patrimônio Cultural. O evento, que teve início às 10 
horas, foi realizado no auditório do TCE-PR, em Curitiba, com transmissão pelo canal da 
EGP no YouTube. A promoção teve o apoio do Centro de Estudos da Constituição 
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(Ccons) e do Pro Polis - Núcleo de Estudos de Direito Administrativo, Urbanístico, 
Ambiental e do Desenvolvimento da UFPR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/procurador-do-mpc-da-paraiba-fala-sobre-a-protecao-
ao-patrimonio-cultural/9951/N 
 
Após suspensão, Sanepar revoga licitação para ampliar rede em Foz 
 
Depois de o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinar, por meio de medida 
cautelar, a suspensão da Licitação nº 318/2021, lançada pela Companhia de 
Saneamento do Paraná (Sanepar), a estatal decidiu revogar o certame. O procedimento 
licitatório tinha como objetivo a realização de obras voltadas à ampliação da rede de 
abastecimento de água e à manutenção da rede de esgoto do município de Foz do 
Iguaçu, na Região Oeste. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/apos-suspensao-sanepar-revoga-licitacao-para-
ampliar-rede-em-foz/9940/N 
 
TCE-PI 
Presidente participa de curso de Estudos Avançados promovido pelo IRB 
 
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), conselheira Lilian 
Martins, participou na manhã desta sexta-feira (26), em Brasília-DF, de um curso de 
Estudos Avançados promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com a 
Universidade de São Paulo (USP). Destinado aos conselheiros do Tribunais de Contas 
do país, o curso terá um total de 10 encontros presenciais, discutindo desafios nacionais 
contemporâneos e temas relevantes ao desenvolvimento do Brasil. 
https://www.tce.pi.gov.br/presidente-participa-de-curso-de-estudos-avancados-
promovido-pelo-irb/ 
 
TCE-RN 
Ouvidoria reduz tempo de atendimento das demandas com uso de tecnologia artificial 
 
Em pouco mais de um mês, a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado reduziu o 
tempo médio de atendimento das suas demandas pela metade. A média era de cinco 
dias e agora esse número caiu para 2,76 dias. A perspectiva é que nas próximas 
semanas a média caia ainda mais, para dois dias. Isso aconteceu graças ao uso da 
inteligência artificial, com a implantação do robô Kairós, uma tecnologia desenvolvida 
pela UFRN e disponibilizada gratuitamente para uso do TCE. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4248#gsc.tab=0 
 
 
 
TCE-RS 
TCE-RS suspende compra de veículos da Secretaria Estadual de Planejamento, 
Governança e Gestão 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) concedeu tutela de urgência determinando 
que a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) suspenda a 
homologação do Lote 13 do Pregão Eletrônico nº 0177/2022, realizado pela Central de 
Licitações do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (SELIC), no estágio em que se 
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encontrar, ou caso já homologado, a interrupção da execução do contrato. O objeto da 
licitação é o registro de preços para fornecimento de veículos para a Brigada Militar, 
Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária e SUSEPE. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-compra-de-veiculos-da-secretaria-
estadual-de-planejamento-governanca-e-gestao/ 
 
TCE-RO 
Reunião da Rede Estadual de Ouvidorias no TCE-RO apresenta orientações para o 
período eleitoral 
 
Integrantes da Rede Estadual de Ouvidorias (REOUV) participaram, nessa quinta-feira 
(25/8), de uma reunião na sede do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), com o 
intuito de discutir assuntos inerentes aos trabalhos realizados pelo grupo ao longo do ano 
e, especificamente, sobre o atual período eleitoral. 
https://tcero.tc.br/2022/08/26/reuniao-da-rede-estadual-de-ouvidorias-no-tce-ro-
apresenta-orientacoes-para-o-periodo-eleitoral/ 
 
TCE-RR 
TCERR emite certidão negativa para fins eleitorais 
 
Já está disponível no Portal do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), o serviço de 
emissão online da certidão negativa para fins eleitorais que pode ser ser obtido na página 
da instituição (www.tcerr.tc.br), no espaço jurisdicionado, no link certidão negativa, 
clicando no ícone emitir certidão negativa para fins eleitorais. Ao preencher todos os 
campos, caso a pessoa não tenha nenhuma restrição, o documento é emitido na hora. 
No mesmo canal, é possível validar a certidão com o código de autenticação gerado pelo 
sistema. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1892 
 
TCM-SP 
Observatório de Políticas Públicas promove debate sobre políticas públicas voltadas a 
gênero e raça 
 
Democratizar e facilitar o acesso das mulheres, e mais especificamente, das mulheres 
negras e pobres, às políticas públicas, de forma a ajudar a criar um País mais inclusivo e 
democrático. Esse é o objetivo do Orçamento Sensível a Gênero e Raça em discussão 
no Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP).  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49610 
 
 
Instituto Rui Barbosa assina parceria com Universidade americana para formação remota 
de servidores de Tribunais de Contas em todo o Brasil 
 
Com a meta de eliminar as fronteiras para formação complementar e permanente de 
servidores dos Tribunais de Contas de todo o Brasil, o Instituto Rui Barbosa (IRB) firmou 
parceria com a Ambra University – Universidade americana que há mais de 10 anos 
forma, na modalidade a distância, em cursos de mestrado profissionais brasileiros 
interessados em formação no exterior. 
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https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49589 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas realiza nova edição da Sexta Cultural 
 
Em sua segunda edição deste ano, o Projeto Sexta Cultural preencheu de arte e cultura o 
hall principal do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), na manhã desta sexta-feira, 26. 
A iniciativa decorre da preocupação da Corte com a valorização de artistas plásticos, 
fotógrafos, escritores, músicos e demais expoentes culturais do estado. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2114 
 
TCE-TO 
TCE Cidadão na Escola tem momento mágico para motivar estudantes a cuidar do bem 
público 
 
Mais de seis mil e 500 alunos de 18 escolas municipais de Palmas tiveram a 
oportunidade de aprender de forma lúdica que existe uma instituição responsável por 
acompanhar como o dinheiro que sai do bolso de todos nós, fruto dos impostos que 
pagamos, é utilizado: o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, TCE. 
https://www.tceto.tc.br/tce-cidadao-na-escola-tem-momento-magico-para-motivar-
estudantes-a-cuidar-do-bem-publico/ 
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