
 
 

  

 

  Nº 111/2022 Data: 02-09-22 

TCU 
Tribunal participa do congresso de municípios de Santa Catarina 
 
Representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) participaram, entre os dias 9 e 11 
de agosto, do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina 
(Comac-SC). A iniciativa aconteceu no âmbito do Programa de Apoio à Gestão Municipal 
Responsável (TCU+Cidades) e foi viabilizada pela parceria entre o Tribunal e a 
Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina (Fecam), 
coordenada pela Secretaria do TCU no Estado de Santa Catarina (SEC-SC). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-participa-do-congresso-de-municipios-
de-santa-catarina.htm 
 
TCE-AP 
Participação de micro e pequenos negócios nas compras públicas é discutido durante 
encontro 
 
Com o objetivo de ampliar a participação das micro e pequenas empresas, 
microempreendedores individuais e agricultores familiares no universo das compras 
públicas, o Sebrae em parceira com o TCE Amapá realizaram o Encontro Estadual de 
Compras Públicas, com o tema Contratações que geram Desenvolvimento Local. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/participacao-de-micro-e-pequenos-negocios-nas-
compras-publicas-e-discutido-durante-encontro 
 
TCE-BA 
Conselheiros e auditores de Santa Catarina apresentam Projeto TCE Educação e painel 
de monitoramento das metas dos Planos de Educação 
 
Considerando que os planos de educação têm assento constitucional com o objetivo de 
materializar o direito fundamental à educação, os órgãos de controle externo precisam 
investir seus esforços no sentido de acompanhar a realidade da execução dos planos em 
seus aspectos orçamentários, financeiros e operacionais. A partir desse entendimento, os 
painéis, que integraram a abertura do segundo dia do IV Seminário Educação é da Nossa 
Conta, nesta quarta-feira (31.08), trouxeram para o público os métodos e resultados 
sobre o monitoramento das metas dos Planos de Educação no âmbito estadual, além da 
exposição sobre a experiência de Santa Catarina com o uso de critérios educacionais 
para distribuição do ICMS. O primeiro painel foi mediado pelo conselheiro Felipe 
Puccioni, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/especialistas-de-santa-catarina-apresentam-projeto-
tce-educacao-e-painel-de-monitoramento-das-metas-do-planos-de-educacao 
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TCE-CE 
Pesquisas sobre combate e prevenção de fraudes são apresentadas em Workshop do 
Projeto Cientista Chefe 
 
Encontro com pesquisadores do Núcleo de Pesquisa (Nupesq) do TCE Ceará 
apresentaram as ações do projeto “Combate e Prevenção de Riscos e Fraudes no Setor 
Público”, para servidores e gestores do Tribunal de Contas. Realizado nesta quarta-feira 
(31/8), no Plenário do Edifício Antônio Coelho, o 1º Workshop do programa Cientista 
Chefe foi uma iniciativa do Instituto Plácido Castelo (IPC), por meio da Coordenadora de 
Pesquisa, Inovação e Gestão. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5082-pesquisas-sobre-combate-e-
prevencao-de-fraudes-sao-apresentadas-em-workshop-do-projeto-cientista-chefe 
 
TCE Ceará automatiza emissão da Certidão da Transparência aos entes municipais 
 
A partir do dia 1º de setembro (quinta-feira), a emissão da Certidão da Transparência 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará será automatizada, com a utilização do 
sistema eTransparência. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5080-tce-ceara-automatiza-emissao-da-
certidao-da-transparencia-aos-entes-municipais 
 
Terceiro webdocumentário Transparência Ativa destaca capacitações e fomento ao 
controle social 
 
As capacitações e o fomento ao controle social são o foco do terceiro webdocumentário 
do Transparência Ativa. A produção já está disponível a partir desta quarta-feira (31/8) na 
plataforma digital transparenciaativa.tce.ce.gov.br. Neste webdoc, são apresentados os 
compromissos sociais do Tribunal de Contas do Ceará. O diretor-geral do Instituto 
Plácido Castelo, Luis Eduardo Menezes, e o gerente pedagógico do IPC, Pedro Camelo, 
participam do webdocumentário. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5079-terceiro-webdocumentario-
transparencia-ativa-destaca-capacitacoes-e-fomento-ao-controle-social 
 
TC-DF 
TCDF determina ações para melhorar o transporte coletivo e a mobilidade urbana no DF 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou uma série de medidas para melhoria 
do transporte coletivo e da mobilidade urbana no âmbito do Distrito Federal. A decisão 
ocorreu na sessão plenária virtual da última quarta-feira, dia 31 de agosto, decorrente de 
uma auditoria que avaliou o andamento e o cumprimento das metas, objetivos e diretrizes 
estabelecidas no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF (PDTU/DF). 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-determina-acoes-para-melhorar-o-transporte-coletivo-e-a-
mobilidade-urbana-no-df/ 
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TCE-ES 
Conselheiro Rodrigo Coelho destaca a importância de os TC’s poderem analisar políticas 
públicas 
 
Vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e 
presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), o 
conselheiro Rodrigo Coelho participou do IV Seminário do Projeto Educação é da Nossa 
Conta, nessa quarta-feira (31), na Bahia.  
https://www.tcees.tc.br/conselheiro-rodrigo-coelho-destaca-a-importancia-de-os-tcs-
poderem-analisar-politicas-publicas/ 
 
TCE-GO 
Atricon e IRB participam do lançamento da Política Nacional para a Primeira Infância 
 
O conselheiro Edson Ferrari representou ontem (31/ago), a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), e o Instituto Rui Barbosa (IRB) na solenidade de 
lançamento da Política Nacional para a Primeira Infância, no plenário do Conselho 
Nacional de Justiça, em Brasília 
https://portal.tce.go.gov.br/-/atricon-e-irb-participam-do-lancamento-da-politica-nacional-
para-a-primeira-infancia 
 
Hasteamento de bandeiras marca início das celebrações dos 70 anos de instalação do 
TCE-GO 
 
Servidores e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) 
participaram de um breve momento solene na manhã desta quinta-feira, 1º de setembro, 
que marcou o início das comemorações do aniversário de 70 anos de instalação da Corte 
de Contas. Na oportunidade, os conselheiros Edson Ferrari (presidente), Kennedy 
Trindade (vice-presidente) e Celmar Rech (ouvidor) hastearam as bandeiras, 
respectivamente, do Brasil, de Goiás e de Goiânia. Também houve apresentação da 
Banda da Polícia Militar. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/hasteamento-de-bandeiras-marca-inicio-das-celebracoes-
dos-70-anos-de-instalacao-do-tce-go 
 
TCE-MA 
TCE-MA dá início ao projeto “Controle Entrelinhas” inaugurando parceria com a Emap 
 
O presidente do TCE-MA, conselheiro Washington Oliveira, recebeu nesta quinta-feira, 
01, na Escola Superior de Controle Externo (Escex) do TCE-MA, o presidente da 
Empresa Maranhense de Administração Portuária – Emap, Ted Lago, e o diretor de 
administração e finanças da empesa, Artur Thiago Costa. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2437-tce-ma-da-inicio-ao-projeto-controle-
entrelinhas-inaugurando-parceria-com-a-emap 
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TCE-MS 
Conselheiro do TCE-MS participa de reunião em TCM-SP 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Waldir Neves, 
esteve reunido com o presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCM-SP), conselheiro João Antônio da Silva Filho, na última quarta-feira, 31 de agosto, 
para tratar de assuntos relacionados ao Comitê Técnico de Estudos e Acompanhamento 
Legislativo, do Instituto Rui Barbosa. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6765/conselheiro-do-tce-ms-participa-de-
reuniao-em-tcm-sp 
 
Escola de Contas do TCE-MS participa de encontro nacional em Alagoas 
 
A 13ª edição do Encontro Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas 
de Contas (EDUCONTAS) teve início na manhã desta quinta-feira, 01 de setembro, e o 
encerramento está previsto para esta sexta-feira, 02 de setembro. O evento está sendo 
realizado em Maceió (AL) e traz como tema – A Atuação das Escolas de Contas na Era 
da Inovação. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6764/escola-de-contas-do-tce-ms-participa-de-
encontro-nacional-em-alagoas 
 
TCE-MG 
Tribunal é convidado para falar das Redes de Controle em Educação em evento da 
UNCME-MG 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) foi convidado pela União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais (UNCME-MG) para 
participar, no dia 09 de setembro de 2022, do Encontro Nacional dos Conselhos de 
Educação. A diretora da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, Naila 
Mourthé, irá representar o TCEMG no encontro que será realizado no Conselho Municipal 
de Educação de Contagem, a partir das 8h30. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625848 
 
TCEMG participa de encontro nacional de Escolas de Contas 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais participa, entre os dias 01 e 02 de setembro, do 
XIII Encontro Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de Contas – 
Educontas, em Maceió. Organizado pelo Tribunal de Contas alagoano, em parceria com 
o Instituto Rui Barbosa (IRB), o encontro deste ano tem a temática “A atuação das 
Escolas de Contas na Era da Informação”. Estão no evento a diretora da Escola de 
Contas do TCEMG, Naila Mourthé, os coordenadores Renê Lage, de Capacitação, e 
Luciana Raso, de Pós-graduação, e o analista de Controle Externo Marcelo Penido. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625849 
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TCE-PB 
TCE-PB RECEBE CERTIFICADO DE GARANTIA DE QUALIDADE DA COMISSÃO DO 
MMD-TC E BOAS PRÁTICAS SÃO DESTACADAS 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) foi avaliado positivamente pela 
Comissão de Garantia de Qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC). O presidente do TCE-PB, conselheiro Fernando Catão, 
recebeu do grupo de Trabalho da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
(Atricon), nesta quarta-feira (31), o Certificado de Garantia de Qualidade. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-recebe-certificado-de-garantia-de-qualidade-da-
comissao-do-mmd-tc-e-boas-praticas-sao-destacadas 
 
TCE-PE 
Comissão do MMD-TC inicia os trabalhos no TCE 
 
Na manhã desta quinta-feira (01), o Tribunal de Contas de Pernambuco recebeu a visita 
dos integrantes da comissão de Garantia da Qualidade do projeto Marco de Medição dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC), coordenado pela Associação Nacional dos Tribunais de 
Contas (Atricon). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6710-comissao-ddo-mmd-tc-inicia-os-trabalhos-no-tce 
 
MPC-PE expede recomendação para os municípios sobre o Fundeb 
 
O Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE) recomendou, nesta quarta-
feira, 31 de agosto, a 30 municípios pernambucanos a apresentação ao Ministério da 
Educação dos documentos e das informações necessários ao recebimento da 
complementação do Valor Aluno Ano por Resultados (Complementação VAAR) do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6709-mpc-pe-expede-recomendacao-para-os-municipios-sobre-o-fundeb 
 
TCM-RJ 
Presidente do TCMRJ participa de Seminário sobre Educação 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz 
Antonio Guaraná, participou hoje, 30/08, em Salvador, da abertura do IV Seminário 
Nacional ?Educação é da Nossa Conta?, promovido pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia. Na ocasião, o presidente do TCMRJ e também diretor de 
Relações Político-Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil representou o conselheiro Cezar Miola, presidente da ATRICON. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16415&detalhada=2&d
ownloads=0 
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TCE-RN 
Tribunal de Contas aprova recomendações para Consórcio de Resíduos Sólidos do 
Seridó 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) aprovou uma série de recomendações para o 
Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó para o correto tratamento e 
descarte dos resíduos sólidos. As recomendações são fruto de auditoria operacional 
produzida pela Inspetoria de Controle Externo. O Consórcio do Seridó e a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente devem enviar plano de ação para a Corte de Contas em 60 
dias. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4253#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS encerra Encontro Regional de Controle e Orientação em Porto Alegre 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) encerrou o 14º Encontro Regional de Controle 
e Orientação (ERCO) em Porto Alegre. O evento ocorreu nesta quinta-feira (01) na 
Pontifícia Universidade Católica (PUCRS), no Salão de Atos do prédio 4, na parte da 
manhã, e teve continuidade à tarde no prédio 50. O ERCO reuniu 56 municípios 
auditados pelos Serviços de Auditoria da Região de Porto Alegre do TCE-RS, o que inclui 
Litoral, Região Metropolitana e Capital. Essa é a última etapa do ciclo de Encontros, que 
iniciou em Santa Cruz do Sul, no dia 02 de junho, e percorreu o Rio Grande do Sul, com 
objetivo de orientar os administradores públicos para as boas práticas na gestão, 
qualificando a aplicação dos recursos públicos e evitando irregularidades. No total, 2.200 
pessoas inscreveram-se para as atividades. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-encerra-encontro-regional-de-controle-e-
orientacao-em-porto-alegre/ 
 
TCE-RO 
Licitação para resíduos sólidos é tema de reunião entre TCE, MPE, MPC e Poder 
Executivo Municipal de Porto Velho 
 
Na última segunda-feira (29/8) foi realizada reunião envolvendo o Tribunal de Contas de 
Rondônia (TCE-RO), o Ministério Público do Estado (MPE-RO), o Ministério Público de 
Contas (MPC-RO), o Poder Executivo Municipal de Porto Velho e demais interessados, 
voltada a discutir a Parceria Público-Privada (PPP) para outorga dos serviços de coleta, 
reciclagem e disposição final de resíduos sólidos no município, ao valor estimado de, 
aproximadamente, 1,5 bilhão de reais, por uma concessão de 20 anos. 
https://tcero.tc.br/2022/09/01/licitacao-para-residuos-solidos-e-tema-de-reuniao-entre-tce-
mpe-mpc-e-poder-executivo-municipal-de-porto-velho/ 
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TCE-SC 
Integrantes do TCE/SC falam sobre regulamentação da Nova Lei de Licitações pelos 
municípios no 2° Fórum Licitações e Contratos Administrativos 
 
O 2° Fórum Licitações e Contratos Administrativos contou na tarde desta quarta-feira 
(31/8) com a participação de três servidores do Tribunal de Contas de Santa Catarina 
(TCE/SC), que trataram sobre a regulamentação, pelos municípios, da Nova Lei de 
Licitações (Lei 14.133), em vigor desde abril do ano passado. O evento, realizado pelo 
próprio TCE/SC, em formato on-line, encerra-se nesta quinta-feira (1/9) e tem 
transmissão ao vivo pelo canal da instituição no Youtube. A coordenação científica é do 
professor-doutor Noel Baratieri. 
https://www.tcesc.tc.br/integrantes-do-tcesc-falam-sobre-regulamentacao-da-nova-lei-de-
licitacoes-pelos-municipios-no-2deg 
 
TCE-SP 
TCE, Sefaz-SP e TJSP realizam segunda campanha conjunta para doação de sangue 
 
A segunda campanha conjunta para doação de sangue realizada pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP), pela Sefaz-SP e pelo TJSP, na quarta-feira (31/8), 
arrecadou 48 bolsas de sangue que poderão fazer a diferença na vida de até 192 
pessoas. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-sefaz-sp-e-tjsp-realizam-segunda-campanha-
conjunta-para-doacao-sangue 
 
Comissão da Atricon realiza visita técnica no TCESP 
 
Integrantes da Comissão de Garantia de Qualidade do Marco de Medição de 
Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), realizaram, na quarta-feira (31/8), visita técnica 
na Corte paulista para verificar o cumprimento das evidências apresentadas relativas ao 
exercício de 2022. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-comissao-atricon-realiza-visita-tecnica-tcesp 
 
TCM-SP 
Presidente do TCMSP, João Antonio, entrega à Atricon relatório prévio do GT de 
Transporte 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), João Antonio 
da Silva Filho, entregou, na manhã dessa quinta-feira (01/08) ao presidente da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Cezar Miola,  
também conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS),  o 
relatório prévio do diagnóstico do Grupo de Trabalho (GT) responsável por mapear as 
principais dificuldades enfrentadas na prestação dos serviços de transporte coletivo por 
ônibus no Brasil. O GT, instituído pela Portaria número 07/2022 da Atricon, é coordenado 
por João Antonio.  O assessor da Presidência do TCMSP, Livio Fornazieri, atuou como  
coordenador-executivo do trabalho, que será discutido pela direção da entidade a partir 
de outubro. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49766 
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Reunião marca abertura de Auditoria Externa da Qualidade no TCMSP 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) e a Fundação Vanzolini 
realizaram, nesta quinta-feira (1/9), via videoconferência, reunião de início da Auditoria 
Externa de Qualidade de recertificação ISO 9001. A Corte de Contas paulistana é 
certificada desde 1996 e vem comprovando ano a ano que o seu Sistema de Gestão da 
Qualidade cumpre os requisitos estabelecidos pela norma ABNT ISO 9001. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49761 
 
Webinar discute como prevenir e combater Assédio Moral e Sexual no ambiente de 
trabalho 
 
A gestora das Relações do Trabalho do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP) e professora da Escola de Gestão e Contas (EGC), Luiza Correia Hruschka, 
conduziu uma palestra em ambiente virtual, juntamente com Valéria Pugliese, médica 
formada pela Universidade de São Paulo (USP), com especialização em psiquiatria e 
medicina do trabalho, nesta terça-feira (30/8), com o tema: “Assédio Moral e Sexual no 
Trabalho: Prevenção e Combate”. Durante o evento, que integra o Programa Ecos do 
Comportamento, promovido pela Gestão das Relações do Trabalho (GRT) em parceria 
com a EGC, foram apresentadas situações, exemplos e condutas de como agir em 
determinados cenários envolvendo o tema abordado. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49743 
 
TCE-SE 
Fundeb: MP de Contas e Sintese debatem atualização de norma sobre gastos com a 
Educação 
  
Na manhã desta quarta-feira, 31, o procurador-geral do Ministério Público de Contas 
(MPC), João Augusto Bandeira de Mello, esteve reunido com representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores da Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese). O encontro teve 
como motivação principal a discussão das normas de controle da aplicação dos recursos 
do Fundeb no Estado e nos municípios sergipanos. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2120 
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