
 
 

  

 

  Nº 109/2022 Data: 31-08-22 

TCE-AP 
TCE Amapá abraça o Pacto Pela Primeira Infância 
 
Membros e servidores do Tribunal de Contas do Amapá abraçaram nesta segunda-feira 
(29/08), o Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma iniciativa que já possui mais de 
duzentas instituições em todo o Brasil. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-abraca-o-pacto-pela-primeira-infancia 
 
Pedra Branca e Serra do Navio recebem o Projeto Juntos pela Educação 
 
Os municípios de Pedra Branca e Serra do Navio conheceram na semana passada, o 
Projeto Juntos Pela Educação, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Amapá que tem 
como objetivo traçar um diagnóstico do ensino fundamental e médio da educação em 
todo o Estado. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/pedra-branca-e-serra-do-navio-recebem-o-projeto-
juntos-pela-educacao 
 
TCE-AM 
TCE-AM determina que ex-gestora da Seinfra devolva R$ 8,8 milhões aos cofres públicos 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) reprovaram as contas da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), do ano de 2013, e determinaram que a 
então titular da pasta, Waldívia Ferreira Alencar, devolva aos cofres públicos o montante 
de R$ 8,8 milhões. A decisão unânime foi proferida durante a 32ª Sessão Ordinária, 
realizada na manhã desta terça-feira (30). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58748 
 
Conselheiros aprovam nova política de comunicação institucional do TCE-AM 
 
Para contribuir com uma atuação mais eficiente, com maior agilidade e transparência na 
divulgação de informações, os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) aprovaram a instituição da Política de Comunicação Institucional da Corte de 
Contas. A aprovação aconteceu de forma unânime durante a 32ª Sessão Ordinária do 
Tribunal Pleno, na manhã desta terça-feira (30). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58745 
 
De forma inédita, Corte de Contas do AM lança Política de Prevenção e Enfrentamento 
ao Assédio e à Discriminação 
 
De forma inédita entre os Tribunais de Contas, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) lançou, nesta terça-feira (30), a Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e 
à Discriminação. A política está prevista em uma resolução, aprovada na manhã desta 
terça-feira, pelo Tribunal Pleno. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58741 
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Servidores do TCE-AM terão acesso gratuito a plataforma jurídica virtual com mais de 
cinco mil títulos 
 
Uma parceria firmada entre o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e a Editora 
Fórum irá proporcionar aos servidores, terceirizados e estagiários da Corte de Contas 
amazonense o acesso a uma biblioteca virtual jurídica com mais de cinco mil títulos, entre 
livros, artigos, informativos, revistas e vídeos. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58725 
 
TCE-BA 
TCE/BA realiza auditoria para avaliar convênios e obras de grande porte da Conder 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), por meio da sua 1ª Coordenadoria 
de Controle Externo, deu início a uma auditoria para avaliação de contratos de obras 
públicas e de convênios gerenciados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia (Conder), estatal vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(Sedur). A conclusão dos trabalhos está prevista para dezembro de 2022. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-realiza-auditoria-para-avaliar-convenios-e-obras-
de-grande-porte-da-conder 
 
Campanha de doação de livros beneficia jovens da comunidade Cassange 
 
O Projeto Educação é da Nossa Conta vai lançar, no dia 30.08 (terça-feira), a campanha 
“Leitura que Transforma”, que tem como principal objetivo a doação de livros para 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nas comunidades de 
Salvador. A campanha de estímulo à leitura vai contemplar os jovens do projeto Primeiro 
Set, coordenado por servidores do TCE/BA que desenvolvem trabalho voluntário em 
Cassange, bairro fortemente marcado pela influência étnica quilombola. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/campanha-de-doacao-de-livros-beneficia-jovens-da-
comunidade-cassange 
 
TCE-CE 
TCE Ceará realiza reunião com jurisdicionados para apresentar sistema eTransparência 
 
Com o objetivo de sanar eventuais dúvidas sobre o novo sistema do Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará, e-Transparência, foi realizada uma reunião virtual nesta terça-feira 
(30/8), com representantes de Prefeituras e Câmaras municipais no Estado. O sistema 
automatizará o serviço de emissão eletrônica de certidões de transparência da gestão 
fiscal, e estará disponível a partir desta quinta-feira, dia 1° de setembro. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5077-tce-ceara-realiza-reuniao-com-
jurisdicionados-para-apresentar-sistema-etransparencia 
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TCE-GO 
Subcomissão do MMD (Atricon) visita o Presidente do TCE-GO 
 
A Subcomissão de Garantia da Qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon), que está realizando o Ciclo 2022 no Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás (TCE-GO), foi recebida esta manhã (30/ago) pelo presidente do órgão, conselheiro 
Edson Ferrari, secretários e gestores. A equipe é chefiada pelo conselheiro Gilberto 
Jales, do TCE do Rio Grande do Norte. Ele agradeceu ao Presidente do TCE-GO pela 
forma com que a Subcomissão foi acolhida e elogiou os gestores, que, segundo ele, 
souberam compreender o trabalho e que disponibilizaram todas as informações que 
estão sendo verificadas desde ontem. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/subcomissao-do-mmd-atricon-visita-o-presidente-do-tce-go, 
 
TCE-MT 
MT é o primeiro estado a atingir 100% de avaliação no Programa Nacional de 
Transparência Pública 
 
Mato Grosso é o primeiro estado do país a atingir 100% de avaliação de todas as 
unidades gestoras no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública organizado 
pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O resultado 
em Mato Grosso é fruto de articulação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
junto aos controladores internos. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/mt-e-o-primeiro-estado-a-atingir-100-de-
avaliacao-no-programa-nacional-de-transparencia-publica/54740 
 
Centenas de servidores de ouvidorias municipais e estaduais participam de capacitação 
do TCE-MT 
 
Centenas de servidores e colaboradores das ouvidorias de órgãos públicos municipais e 
estaduais participaram de curso inédito na modalidade EAD realizado pelo Tribunal de 
Contas de Mato Grosso (TCE-MT). A capacitação teve início nesta segunda-feira (29), 
com palestra introdutória do ouvidor-geral da Corte de Contas, conselheiro Antonio 
Joaquim, e aula magna dos professores Adriana Carla e Thiago Ávila. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/centenas-de-servidores-de-ouvidorias-municipais-e-
estaduais-participam-de-capacitacao-do-tce-mt/54737 
 
TCE-MS 
TCE-MS conquista 7 medalhas em Olimpíada dos Tribunais 
 
Três servidores do TCE-MS conquistaram medalhas na Olimpíada dos Servidores dos 
Tribunais de Contas do Brasil (OTC), realizada entre os dias 22 e 27 de agosto em Natal, 
no Rio Grande do Norte. O maior evento esportivo da América Latina envolvendo os 
membros e servidores das Cortes de Contas reuniu representantes de 26 Tribunais do 
Brasil e o Tribunal de Contas da República do Uruguai, que participou como convidado. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6758/tce-ms-conquista-7-medalhas-em-
olimpiada-dos-tribunais 
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TCE-MG 
TCEMG articula regulamentação do ICMS Educacional em Minas Gerais 
 
Tribunal de Contas (TCEMG) e Governo de Minas Gerais se reuniram, no dia 26 de 
agosto, para tratar da regulamentação, no estado, das novidades trazidas pela Emenda 
Constitucional 108/2020, que estabeleceu critérios de distribuição da cota municipal do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e de Comunicação, 
conhecido como ICMS. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625840 
 
Tribunal de Contas recebe declaração de qualidade da Atricon 
 
Entre outros elogios, assim se manifestou o conselheiro Jaylson Fabianh Campelo, do 
TCE do Piauí, membro da Comissão de Garantia de Qualidade MMD, que se encontra 
desde ontem no TCE mineiro para avaliação das boas  práticas 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625841 
 
TCE-PA 
TCE-PA prestigia I Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias do MPC 
 
A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Lourdes Lima, e o 
Conselheiro Corregedor Fernando Ribeiro prestigiaram, na segunda-feira, 29, a abertura 
do I Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias do Ministério Público de Contas, 
organizado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon), em 
parceria com o Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA). O evento 
ocorre até terça-feira, 30, no Hotel Grand Mercure, em Belém. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6688-tce-para-prestigia-i-encontro-nacional-
de-corregedorias-e-ouvidorias-do-mpc 
 
Conselheiros substitutos do TCE-PA são agraciados com a Medalha Serzedello Corrêa 
 
Nesta segunda-feira, 29, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) concedeu a 
medalha Serzedello Correa aos quatro conselheiros substitutos da Corte de Contas. A 
sessão solene ocorreu no Plenário Conselheiro Emílio Martins, com a chancelaria da 
Presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes Lima. Foram agraciados com a mais alta 
distinção do TCE-PA os conselheiros substitutos Julival Rocha, Milene Cunha, Daniel 
Mello e Edvaldo Souza. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6687-conselheiros-substitutos-do-tce-pa-
serao-agraciados-com-a-medalha-serzedello-correa 
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TCM-PA  
TCMPA alerta 12 municípios que ainda precisam regularizar situação na área da 
educação 
 
De acordo com dados atualizados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE), nesta segunda-feira (29), 12 
municípios paraenses ainda permanecem inabilitados na lista federal referente à 
complementação do Valor Aluno Anual Total (VAAT) para 2023. O Tribunal de Contas 
dos Municípios do Pará (TCMPA) alerta as prefeituras para o prazo de exclusão do 
município da referida lista de inabilitados, que se encerra nesta quarta-feira, dia 31. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-alerta-12-municipios-que-ainda-precisam-
regularizar-situacao-na-area-da-educacao/ 
 
Mais de 70 gestores da educação do Marajó recebem capacitação 
 
Entre os dias 23 e 26 de agosto, gestores e servidores das secretarias municipais de 
Educação da Ilha do Marajó estiverem em Belém, no Instituto de Educação Estadual do 
Pará (IEEP), participando do curso de capacitação em gestão orçamentária e financeira 
dos recursos da área. A atividade pedagógica integrou ação do Gabinete de Articulação 
para a Efetividade da Política da Educação (Gaepe) – Arquipélago do Marajó, que é 
formado por instituições públicas e não governamentais, entre elas, o Tribunal de Contas 
dos Municípios do Pará (TCMPA). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/mais-de-70-gestores-da-educacao-do-marajo-
recebem-capacitacao/ 
 
TCMPA participa do I Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias do Ministério 
Público de Contas 
 
O I Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias do Ministério Público de Contas, 
organizado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON), em 
parceria com o Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), conta com a 
participação do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), por meio da 
presidente Mara Lúcia e do conselheiro corregedor Sérgio Leão. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-participa-do-i-encontro-nacional-de-
corregedorias-e-ouvidorias-do-ministerio-publico-de-contas/ 
 
TCE-PB 
PARCERIA INSTITUCIONAL É REFORÇADA COM VISITA DA CGU AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA PARAÍBA 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando Catão, 
recebeu na manhã desta terça-feira (30), representantes da Controladoria-Geral da União 
(CGU), a fim de conhecer ferramentas tecnológicas  utilizadas pelo TCE-PB para 
aprimorar e fortalecer o sistema de controle externo e a fiscalização. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/parceria-institucional-e-reforcada-com-visita-da-cgu-ao-tce-
pb-1 
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TCE-PB E TJPB FIRMAM TERMO DE COOPERAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO 
DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS 
 
O presidente  do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Conselheiro Fernando Catão 
e o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Desembargador Saulo Benevides, 
firmaram um Termo de Cooperação Técnica, com a finalidade da atuação integrada, 
mediante o compartilhamento de informações e de medidas procedimentais, voltadas à 
fiscalização e controle do cumprimento das normas constitucionais relacionadas à 
previsão orçamentária e à execução de despesa com o pagamento dos precatórios 
judiciais. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-e-tjpb-firmam-termo-de-cooperacao-para-
compartilhamento-de-informacoes-relativas-a-precatorios-judiciais 
 
TCE-PR 
TCE orienta Sanepar a melhorar governança, compliance e gestão de contratos 
 
A Companhia de Saneamento do Paraná deve adotar, nos prazos de 90 e 180 dias, 
medidas relativas às recomendações homologadas pelos conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. Detalhadas no quadro abaixo, elas foram apontadas em 
Relatório de Fiscalização elaborado pela Segunda Inspetoria de Controle Externo (2ª 
ICE) do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-orienta-sanepar-a-melhorar-governanca-
compliance-e-gestao-de-contratos/9955/N 
 
Recursos de fonte vinculada não podem ser usados para custear despesas correntes 
 
Recursos de fonte vinculada não podem ser utilizados para custear despesas correntes 
da administração pública, conforme está previsto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e nos artigos 72 e 73 da Lei de 
Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei nº 4320/1964). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/recursos-de-fonte-vinculada-nao-podem-ser-usados-
para-custear-despesas-correntes/9944/N 
 
TCE-PE 
TCE participa de auditoria internacional sobre violência de gênero 
 
O Tribunal de Contas de Pernambuco está participando de uma auditoria internacional de 
combate à violência de gênero das Américas Latina e Central, coordenada pela 
Organização Latino Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(Olacefs). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6705-tce-participa-de-auditoria-internacional-sobre-violencia-de-genero 
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TCE-RN 
Presidente do TCE parabeniza atletas por desempenho na OTC 2022 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN), conselheiro Paulo Roberto 
Alves, destacou, na sessão do Pleno desta terça-feira (30), o sucesso das Olimpíadas 
dos Servidores dos Tribunais de Contas, realizada em Natal no período de 22 a 27 de 
agosto. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4250#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
LGPD e Novas Tecnologias são pautas de Congresso Brasileiro do TCE-RS 
 
Durante a tarde, os painéis do I Congresso Brasileiro de Controle, Novas Tecnologias e 
Administração Pública abordaram a “Ação dos Tribunais de Contas na aplicação da 
LGPD” e “Novas Tecnologias na Administração Pública”. O primeiro painel da tarde, 
mediado pelo advogado e ex-conselheiro do TCE-RS, Pedro Henrique Poli de Figueiredo, 
teve como palestrantes a conselheira substituta do TCE-RS, Letícia Ayres Ramos e o 
coordenador da Consultoria Técnica do TCE-RS, Evandro Teixeira Homercher. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/lgpd-e-novas-tecnologias-sao-pautas-de-
congresso-brasileiro-do-tce-rs/ 
 
TCE-RS informa prazos de setembro para órgãos fiscalizados 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) alerta os órgãos fiscalizados (prefeituras, 
câmaras, autarquias, fundações, etc.) para os prazos de envios de dados de setembro. 
As informações geradas pelas esferas municipal e estadual são colocadas à disposição 
dos técnicos do Tribunal de Contas para consultas, análises e auditorias. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-informa-prazos-de-setembro-para-orgaos-
fiscalizados/ 
 
TCE-SP 
TCE alerta municípios sobre prazo do Fundo Nacional da Educação e do MEC 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio do Comunicado GP nº 
50/2022, assinado pelo Conselheiro-Presidente Dimas Ramalho, informa que o prazo 
para os municípios se habilitarem ao cálculo da complementação-VAAT (Valor Aluno Ano 
Total) em 2023 se encerra na quarta-feira (31/8).  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-alerta-municipios-sobre-prazo-fundo-nacional-
educacao-e-mec 
 
TV Cultura estreia série de programas sobre o TCESP 
 
A TV Cultura estreou, na segunda-feira (29/8), o primeiro programa de uma série de 
vídeos que apresentarão o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) de uma 
forma simples e direta para a sociedade. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tv-cultura-estreia-serie-programas-sobre-tcesp 
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TCM-SP 
Boas Práticas do TCMSP são destacadas em encerramento da avaliação do MMD-TC 
 
Na manhã desta quinta-feira (30/08), em cerimônia realizada no auditório do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (TCMSP), ocorreu o encerramento dos trabalhos de 
avaliação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), 
ciclo 2022. Na ocasião, a Comissão de Garantia da Qualidade da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) entregou ao presidente do Órgão, 
João Antonio da Silva Filho, o certificado de garantia da qualidade. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49697 
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