
 
 

  

 

  Nº 110/2022 Data: 01-09-22 

TCU 
Auditoria no Ibama mostra problemas na conversão de multas em prestação de serviços 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria no processo sancionador 
ambiental (PSA) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Auditoria anterior do Tribunal havia avaliado as ações do Governo 
Federal voltadas para o controle do desmatamento ilegal na Amazônia Legal. Por esse 
motivo, um dos focos do trabalho atual foi a etapa de fiscalização ambiental do Ibama. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-no-ibama-mostra-problemas-na-
conversao-de-multas-em-prestacao-de-servicos.htm 
 
TCU realiza auditoria em Fundo Soberano do Brasil 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, 
auditoria para apurar eventuais responsabilidades por prejuízos na gestão de recursos do 
Fundo Soberano do Brasil (FSB), desde sua criação em 2008 até a sua extinção em 21 
de maio de 2018. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-realiza-auditoria-em-fundo-soberano-do-
brasil.htm 
 
Fiscobras 25 ANOS: o futuro da fiscalização de obras 
 
Apenas nos últimos dez anos o Plano Anual de Fiscalização de Obras Públicas do 
Tribunal de Contas da União (Fiscobras) auditou 1.040 obras, envolvendo R$ 285,5 
bilhões. O benefício estimado ao erário chega a R$ 16,3 bilhões. Os resultados nascem 
de muito trabalho, dedicação e de uma constante evolução das abordagens e 
metodologias aplicadas pelo Tribunal. Mas o que virá a partir de agora?  A última matéria 
da série Fiscobras 25 anos fala um pouco sobre as perspectivas para a fiscalização de 
obras pela Corte de Contas. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscobras-25-anos-o-futuro-da-fiscalizacao-de-
obras.htm 
 
TCE-AM 
TCE-AM sedia I Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas com discussões sobre a 
preservação dos biomas brasileiros 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) sediará, nos dias 15 e 16 de 
setembro, a 1ª edição do Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas que discutirá “O 
Desenvolvimento Sustentável na Amazônia e a Atuação dos órgãos de Controle no 
Combate ao Desmatamento Ilegal”. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58754 
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TCE-AM será palco para a comemoração de 30 anos da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), no dia 14 de setembro, será 
um dos palcos para a comemoração de 30 anos da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), sendo uma das sedes do Encontros Regionais 
Norte – Amazonas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58818 
 
TCE-AM tem dia de vacinação contra a Influenza, Sarampo e Covid-19 
 
Nesta quarta-feira (31), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), via Diretoria de 
Saúde (Disau), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou a 
imunização contra Influenza, Sarampo e Covid-19 na Corte de Contas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58814 
 
TCE-BA 
Painel aborda repasse do ICMS Educação 
 
O primeiro painel apresentado no IV Seminário Educação é da Nossa Conta envolveu a 
abordagem do Estudo de Impacto para Inserção de Critérios Educacionais para 
Distribuição do ICMS no Estado da Bahia: Apresentação de uma Proposta Metodológica. 
A conselheira Carolina Costa (TCE/BA) tratou especificamente da Emenda Constitucional 
nº 108/2020, enquanto o diretor de Indicadores e Estatística da Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Armando Afonso de Castro Neto, deu 
enfoque à metodologia do estudo. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/painel-aborda-repasse-do-icms-educacao 
 
Servidores do TCE/BA apresentam projeto de trabalho voluntário em Educação 
 
O IV Seminário Educação é da Nossa Conta abriu espaço para a apresentação do 
trabalho voluntário realizado por servidores do TCE/BA, que está mudando a realidade de 
crianças e jovens da comunidade Cassange, em Salvador. Voluntários do Instituto Viver 
Cassange realizam ações como aulas de tênis, dança, informática, artesanato, leitura e 
escrita, que fazem parte do programa de oficinas e atividades multidisciplinares do 
principal projeto, denominado Primeiro Set, baseado em três pilares: Esporte, 
Qualificação e Reforço Escolar. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/servidores-do-tce-ba-apresentam-projeto-de-trabalho-
voluntario-em-educacao 
 
Jovens da escola pública dão show de talentos 
 
As manifestações artísticas e culturais já se tornaram uma forte tradição do Seminário 
Educação é da Nossa Conta. E na 4ª edição do evento não poderia ser diferente. Os 
estudantes do Projeto Sol Maior, do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, 
mostraram ter talento de sobra ao se apresentarem para um auditório lotado.  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/jovens-da-escola-publica-dao-show-de-talentos 
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Lançamento da Coletânea e Cartilha Digital marca evento de Educação 
 
O público participante do IV Seminário Nacional Educação é da Nossa Conta participou, 
no fim da tarde de terça-feira (30.08), do lançamento da Coletânea do projeto, intitulada 
Construções, Palavras e Produtos. A coletânea é composta por quatro volumes, que 
reúnem conteúdos produzidos desde a concepção do Projeto, em 2016. O Volume 1, 
intitulado Diálogos com Anísio, reúne poemas, depoimentos de conselheiros do TCE/BA 
sobre o Educação é da Nossa Conta, entrevistas com especialistas em Educação e 
artigos de mestres e doutores. A maior parte dos textos são lastreados no pensamento 
de Anísio Teixeira, grande pensador da Educação. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/lancamento-da-coletanea-e-cartilha-digital-marcam-
evento-de-educacao 
 
TCM-BA 
SEMINÁRIO AVALIA AÇÕES PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Plínio Carneiro Filho, ao 
lado do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), conselheiro Marcus 
Presídio, abriu na tarde desta terça-feira (30/08) o IV Seminário Nacional “Educação é da 
Nossa Conta”, que tem por objetivo avaliar as ações para a melhoria da qualidade da 
educação e a contribuição dos órgãos de controle externo. Participaram da solenidade o 
secretário de Educação da Bahia, Danilo Souza, a deputada Fabíola Mansur, da 
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, integrantes dos Ministério Público da 
Bahia e do Ministério Público de Contas, conselheiros de contas de diversos estados, 
entre outras autoridades. 
https://www.tcm.ba.gov.br/seminario-avalia-acoes-para-a-melhoria-da-educacao/ 
 
TCE-CE 
Consulta de processos do TCE Ceará pode ser realizada de forma rápida e fácil 
 
A consulta de processos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará pode ser realizada 
por meio da ferramenta Contexto, localizada no portal institucional. De forma rápida e 
fácil, jurisdicionados e interessados em geral podem verificar todos os documentos, 
mesmo que ainda não tenham sido julgados. A ferramenta fortalece a transparência do 
Tribunal ao oferecer os processos de forma virtualizada. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5078-consulta-de-processos-do-tce-
ceara-pode-ser-realizada-de-forma-rapida-e-facil 
 
TCE-GO 
Atricon registra evolução do TCE-GO no Marco de Medição de Desempenho 
 
Uma evolução de 23 pontos percentuais ou 48% neste ano em relação aos resultados 
obtidos em 2019. Essa foi a principal constatação da Comissão de Garantia da Qualidade 
em relação à performance do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) no ciclo 
2022 do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/atricon-registra-evolucao-do-tce-go-no-marco-de-medicao-de-
desempenho 
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Premiação do concurso de fotografias será divulgada em 5 de setembro 
 
Os resultados do Concurso Interno de Fotografias do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás (TCE-GO) serão divulgados na próxima segunda-feira, 5 de setembro. As fotos 
escolhidas receberão os prêmios estabelecidos no edital do concurso e serão impressas, 
para exposição no átrio do Tribunal, como parte dos festejos alusivos aos 70 anos de 
instalação do TCE-GO. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/premiacao-do-concurso-de-fotografias-sera-divulgada-em-5-
de-setembro 
 
TCM-GO 
TCMGO recebe Comissão de Garantia da Qualidade do MMD-TC 
 
O TCM de Goiás recebe nesta quarta (31/8) e quinta-feira (1/9), a Comissão de Garantia 
da Qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) 
da Atricon. A equipe liderada pelo conselheiro do TCE-RN, Gilberto Jales, foi 
recepcionada pelo presidente do TCMGO, Joaquim de Castro, e pelas comissões 
internas do TCMGO. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/tcmgo-recebe-comissao-de-garantia-da-qualidade-
do-mmd-tc/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT bate recorde de medalhas em Olimpíadas dos Tribunais de Contas e já se 
prepara para receber evento 
 
Com recorde de medalhas, a delegação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT) volta das Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC) com a 
9ª colocação no ranking geral do evento. O grupo marcou 881 pontos e finalizou a 
disputa, realizada em Natal (RN), com 9 medalhas de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-bate-recorde-de-medalhas-em-olimpiadas-dos-
tribunais-de-contas-e-ja-se-prepara-para-receber-evento/54746 
 
TCE-MG 
Conselheiro Durval Ângelo faz lançamento de livros no sul de Minas 
 
O corregedor do Tribunal de Contas (TCEMG), conselheiro Durval Ângelo, lançou ontem, 
30 de agosto, às 19h, as obras: "Democracia e Direitos Humanos em tempos de ovos de 
serpente" e “Palavras, atos e julgados de um Conselheiro de Contas”, na cidade de 
Muzambinho, no sul de Minas. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625843 
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TCE-PA 
Sessão Plenária: ressarcimentos quase alcançam R$ 2,5 milhões 
 
Na sessão plenária de terça-feira, 30, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) 
julgou 28 processos, entre Prestações e Tomadas de Contas, Recursos de 
Reconsideração, Reexame, Agravo Regimental e Representação. No total, as 
devoluções alcançam as cifras de R$ 2.476.326,13, que deverão ser corrigidas e 
adicionadas a juros. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6689-sessao-plenaria-ressarcimentos-
quase-alcancam-r-2-5-milhoes 
 
TCE-PR 
TCE indica melhorias no controle interno do programa de transportes do PR 
 
A fim de auxiliar na execução do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de 
Transportes do Paraná, o Tribunal de Contas do Estado recomendou a implementação 
de melhorias por parte dos responsáveis pela iniciativa. 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 Infraestrutura e 
Logística (Seil-PR). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-indica-melhorias-no-controle-interno-do-programa-
de-transportes-do-pr/9941/N 
 
TCE-PE 
Secretaria apresenta ações com foco no Transtorno do Espectro Autista 
 
O Secretário Estadual de Saúde, André Longo, esteve no Tribunal de Contas do Estado 
na última segunda-feira (29) para apresentar os resultados de um diagnóstico feito sobre 
o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Pernambuco. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6706-tag-secretaria-apresenta-acoes-com-foco-no-transtorno-do-espectro-
autista 
 
Seminário reúne representantes de Ouvidorias do Estado 
 
Na próxima quinta-feira (01), servidores e a coordenadora da Ouvidoria do TCE-PE, 
Priscila Monteiro, vão participar do 1º Seminário de Ouvidorias Rede Ouvir PE: 
Fortalecendo as Ouvidorias Pernambucanas. O evento inicia na quarta-feira (31) e será 
realizado pela Rede Pernambucana de Ouvidorias Públicas e Afins (Rede Ouvir PE), em 
Serra Talhada. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6707-seminario-de-ouvidorias-de-pernambuco-tce-participa-dos-debates 
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TCE-PI 
Olimpíadas 2022: TCE Piauí fica em 4º lugar geral e em 1º no Nordeste 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN), em parceria com a Controladoria Geral do 
Estado (CONTROL), iniciou o terceiro ciclo de construção do Índice de Efetividade da 
Gestão Estadual (IEGE), com vistas a sistematizar informações sobre cinco áreas da 
gestão pública: saúde, educação, segurança, planejamento e gestão fiscal. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4252#gsc.tab=0 
 
TCE-RN 
IEGE 2022: TCE disponibiliza questionários para índice que mede a efetividade da 
gestão estadual 
 
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 
 
Projeto Sexta de Contas aborda combate ao assédio no ambiente de trabalho 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN), por meio da Ouvidoria, em parceria com a 
Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira, realiza a 14ª edição, no dia 9 de 
de setembro, do projeto Sexta de Contas com a palestra ´Conscientização, Prevenção e 
Combate ao Assédio, em suas diferentes formas, no ambiente laborativo´, ministrada 
pela promotora de Justiça Érica Canuto, que é coordenadora do NAMVID - Núcleo de 
Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4251#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
Vicente Bogo abre série de encontros do TCE-RS com candidatos a governador 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) deu início nesta manhã (31) à série de 
encontros com os candidatos a governador do Estado com a presença de Vicente Bogo 
(PSB). A iniciativa, que é inédita no âmbito do Tribunal, objetiva fortalecer junto aos 
concorrentes detalhes sobre as obrigações constitucionais do chefe do Executivo, além 
de fornecer números e informações referentes às contas do RS. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/vicente-bogo-abre-serie-de-encontros-do-tce-rs-
com-candidatos-a-governador/ 
 
Painel sobre LGPD na saúde encerra I Congresso Brasileiro de Controle, Novas 
Tecnologias e Administração Pública 
 
Na manhã desta terça-feira (30) ocorreu o 4º painel do I Congresso Brasileiro de 
Controle, Novas Tecnologias e Administração Pública que tratou da aplicação da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Saúde pela Administração Municipal.  
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/painel-sobre-lgpd-na-saude-encerra-i-congresso-
brasileiro-de-controle-novas-tecnologias-e-administracao-publica/ 
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TCE-RO 
Após decisão, TCE-RO determina medidas para solucionar questões referentes à 
infraestrutura do Hospital Cosme e Damião 
 
Os achados constantes de inspeção realizada pelo Tribunal de Contas (TCE-RO) no 
Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), que subsidiaram decisão monocrática da Corte 
com determinações à gestão estadual, foram o assunto principal da reunião realizada 
nessa terça-feira (30/9), na sede da instituição. 
https://tcero.tc.br/2022/08/31/apos-decisao-tce-ro-determina-medidas-para-solucionar-
questoes-referentes-a-infraestrutura-do-hospital-cosme-e-damiao/ 
 
Reunião entre TCE e DER possibilita avanços referentes à conclusão da obra de 
reconstrução da ponte sobre o Rio Preto 
 
Uma reunião realizada na última segunda-feira (29/8), envolvendo representantes do 
Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) e do Departamento de Estradas e Rodagens 
(DER-RO), foi debatida a conclusão da obra de reconstrução da Ponte do Rio Preto, 
localizada em uma linha rural, no município de Candeias do Jamari. 
https://tcero.tc.br/2022/08/31/reuniao-entre-tce-e-der-possibilita-avancos-referentes-a-
conclusao-da-obra-de-reconstrucao-da-ponte-sobre-o-rio-preto/ 
 
Palestra em comemoração aos 30 anos da Atricon debaterá os Desafios do Controle 
Externo no Estado Democrático de Direito 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e o Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo (TCM-SP) realizam, nesta quinta-feira (1º/9), o seminário “Os desafios do controle 
externo no Estado Democrático de Direito”. 
https://tcero.tc.br/2022/08/30/palestra-em-comemoracao-aos-30-anos-da-atricon-
debatera-os-desafios-do-controle-externo-no-estado-democratico-de-direito/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC inaugura sala de convivência para servidores aposentados do Tribunal de 
Contas 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio 
de Moraes Ferreira Júnior, com as presenças do ex-presidente e conselheiro aposentado 
Otávio Gilson dos Santos e da presidente da Associação dos Servidores Aposentados do 
Tribunal de Contas (Asatc), Nair Passig, inaugurou na tarde desta terça-feira (30/8) um 
espaço reservado para os aposentados nas dependências da Corte de Contas, antiga 
reivindicação. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-inaugura-sala-de-convivencia-para-servidores-aposentados-
do-tribunal-de-contas 
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TCE-SP 
Presidente do TCE se reúne com representantes do MPT-SP 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Conselheiro 
Dimas Ramalho, recebeu na terça-feira (30/8), na sala de reuniões da Presidência, na 
Capital, representantes do Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) para 
debater ações conjuntas para o aprimoramento do controle externo. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tce-se-reune-com-representantes-mpt-sp 
 
TCE oferecerá mestrado em gestão e políticas públicas em parceria com a FGV 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) formalizou, na terça-feira (30/8), 
às 10h00, na Capital, contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para oferecer aos 
servidores da Casa Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-oferecera-mestrado-gestao-e-politicas-publicas-
parceria-com-fgv 
 
TCE-TO 
TCE/TO abre o prazo para preenchimento do IEGM 
 
O mês de setembro começa com um compromisso importante para as prefeitas e 
prefeitos dos 139 municípios do Estado. A partir do dia 1º está aberto o prazo para 
preencher os questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) 2022, 
com os dados referentes ao exercício de 2021. O prazo termina no dia 14 de outubro e os 
gestores devem enviar as respostas sobre sete áreas: Educação; Gestão Fiscal; Meio 
Ambiente; Governança em Tecnologia da Informação; Cidades Protegidas; Saúde e 
Planejamento. 
https://www.tceto.tc.br/tce-to-abre-o-prazo-para-preenchimento-do-iegm/ 
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