
 
 

  

 

  Nº 115/2022 Data: 09-09-22 

TCU 
TCU aprova prorrogação de contratos de telefonia móvel realizados na década de 90 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu relatório de acompanhamento do processo 
de gestão das outorgas de uso de radiofrequências de telefonia celular – bandas 2G, 3G 
e 4G – por parte da Anatel e do Ministério das Comunicações (MCom). O objeto principal 
foi a prorrogação de contratos firmados antes das alterações promovidas na Lei Geral de 
Telecomunicações (LGT) por força da Lei 13.879/2019. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-prorrogacao-de-contratos-de-
telefonia-movel-realizados-na-decada-de-90.htm 
 
TCU avalia atividades das unidades do Sistema S 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez acompanhamento para avaliar as atividades 
desenvolvidas pelas unidades do Sistema S. O Sistema S congrega mais de duzentas 
entidades, que possuem alto grau de heterogeneidade, seja entre os diversos sistemas 
ou dentro de cada um deles. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-atividades-desenvolvidas-pelas-
unidades-do-sistema-s.htm 
 
TCE-AL 
Conselheira Rosa Albuquerque participa do VI Seminário Iberoamericano de Direito e 
Controlo 
 
A conselheira Rosa Albuquerque, acompanhada da assessora Jany Bastos Brabo, 
participou do VI Seminário Iberoamericano de Direito e Controlo, que está sendo 
realizado na Faculdade de Direito de Lisboa (Portugal) e cuja programação se estende 
até o sexta-feira (9), com atividades voltadas aos debates e estudos sobre o tema central: 
“O Estado Democrático de Direito e o uso da Tecnologia da Informação”. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg3OQ==&titulo=Conselheira_Rosa_Albuquerque_participa_do_VI_Semi
n%C3%A1rio_Iberoamericano_de_Direito_e_Controlo&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Jornalista Milton Jung palestra em evento de 30 anos da Atricon no TCE-AM 
 
Para tratar sobre ‘Integridade e Ética’, o jornalista e radialista Milton Jung será um dos 
palestrantes do evento que comemora os 30 anos da Associação Brasileira dos Tribunais 
de Contas (Atricon), que será realizado na sede do Tribunal de Contas do Amazonas 
(TCE-AM), no dia 14 de setembro. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58916 
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TCE-BA 
Auditoria do TCE em parceria com a SEC garante água potável para comunidade 
estudantil 
 
Auditoria realizada pela 5ª Coordenadoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia (TCE/BA) está fortalecendo a parceria no Projeto Sede de Aprender, 
que visa garantir o fornecimento de água potável nas escolas da rede pública em todo o 
país. Capitaneado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), o projeto conta ainda com o apoio do Instituto Rui Barbosa, do Sistema 
Tribunais de Contas e do Ministério Público. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/auditoria-do-tce-em-parceria-com-a-sec-garante-agua-
potavel-para-comunidade-estudantil 
 
TCE/BA adere à campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio 
 
Com o objetivo de conscientizar e instruir, através da ampla divulgação de informações, 
sobre os mecanismos de valorização da vida e tentar tirar a pessoa com pretensão 
suicida do sofrimento emocional no qual se encontra, o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA) aderiu à campanha Setembro Amarelo, em alusão ao Dia Mundial de 
Prevenção do Suicídio (dia 10 de setembro). Desde a última quinta-feira (1º), ao entrarem 
na sede do Tribunal, os servidores se deparam com mensagens motivadoras com o 
intuito de oferecer apoio às pessoas que porventura estejam com sua saúde mental 
afetada. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-adere-a-campanha-setembro-amarelo-de-
prevencao-ao-suicidio-3 
 
1ª Câmara do TCE/BA imputa débito de R$ 1,4 milhão a gestora do Instituto Brasil 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), em sessão 
ordinária desta terça-feira (06.09), além de desaprovar a prestação de contas do Termo 
de Adesão 029/2006, do convênio 121-A/2005 (Processo TCE/011590/2019), decidiu 
pela imputação de débito, no valor de R$ 1.455.007,19 (quantia que será acrescida de 
juros de mora e correção monetária, a partir de 21/08/2007) a Dalva Sele Paiva, gestora 
do Instituto Brasil de Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, que deverá 
pagar, ainda, multa no valor de R$ 145.500,71 (10% do débito imputado). 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/1-camara-do-tce-ba-imputa-debito-de-r-1-4-milhao-a-
gestora-do-instituto-brasil-2 
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TCE-CE 
Contas de Governo foram analisadas em sessão virtual de julgamento do Pleno do TCE 
Ceará neste início de setembro 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará julgou e apreciou 55 processos, na 
sessão virtual ocorrida entre 29/8 e 2/9. Desse total, dez eram relacionados a processos 
de prestação de contas de governo municipal, com a emissão de parecer prévio pela 
irregularidade para quatro processos, todos por unanimidade de votos. O Colegiado 
decidiu pela regularidade com ressalvas para seis processos. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5090-contas-de-governo-foram-
analisadas-em-sessao-virtual-de-julgamento-do-pleno-do-tce-ceara-neste-inicio-de-
setembro 
 
Acesso à informação é tema do quarto webdocumentário Transparência Ativa 
 
O direito e o acesso à informação no Brasil são abordados no quarto webdocumentário 
do Transparência Ativa. A produção já está disponível na plataforma digital 
transparenciataiva.tce.ce.gov.br. O controlador do TCE Ceará, Felipe Koury, e o assessor 
administrativo da Presidência do Tribunal, Teni Cordeiro, participam do webdoc com 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação e o 
impacto das legislações que tratam sobre acesso à informação para os jurisdicionados e 
sociedade em geral. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5088-acesso-a-informacao-e-tema-do-
quarto-webdocumentario-transparencia-ativa 
 
TCE-ES 
TCE-ES realiza audiência pública no dia 15 para o aprimoramento de Resolução sobre 
preços nas fiscalizações de obras 
 
No próximo dia 15, às 14 horas, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-
ES) realizará uma Audiência Pública para debater o conteúdo da Resolução 329/2019, 
norma sobre a metodologia para análise de preços nas fiscalizações de obras e serviços 
de engenharia dos jurisdicionados do TCE-ES, visando seu aprimoramento. Além dos 
entes jurisdicionados ao Tribunal e demais atores envolvidos na realização de obras e 
serviços de engenharia, qualquer pessoa interessada poderá participar. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-realiza-audiencia-publica-no-dia-15-para-o-aprimoramento-
de-resolucao-sobre-precos-nas-fiscalizacoes-de-obras/ 
 
Em Seminário em Lisboa, presidente Rodrigo Chamoun apresenta palestra sobre a 
transformação digital do TCE-ES 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo 
Chamoun, apresentou nesta terça-feira (6), em Lisboa, uma palestra sobre a 
“Transformação digital e o futuro dos Tribunais de Contas: a experiência do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo”. 
https://www.tcees.tc.br/em-seminario-em-lisboa-presidente-rodrigo-chamoun-apresenta-
palestra-sobre-a-transformacao-digital-do-tce-es/ 
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TCE-GO 
Em alusão ao Setembro Amarelo, TCE-GO traz palestra com o tema “Aconteceu com 
meu filho-Relato de superação da automutilação e do suicídio”. 
 
Dando seguimento às comemorações dos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás (TCE-GO)  e ainda em deferência  à Campanha Setembro Amarelo, que neste ano 
traz o lema: "A vida é a melhor escolha", a Corte de Contas, por meio da Gerência de 
Gestão de Pessoas, Serviço de Bem-Estar e Escola Superior de Controle Externo 
(Escoex) Aélson Nascimento, vai promover nesta próxima terça-feira (13/set) na Sala 
Selva Cavalcanti, às 14h, palestra com o tema: “Aconteceu com meu filho-Relato de 
superação da automutilação e do suicídio”. Este também é o título do livro de Liliane 
Gonçalves da Costa Pina, palestrante e servidora da Gerência de Fiscalização-área III do 
Tribunal de Contas do Estado. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/em-alusao-ao-setembro-amarelo-tce-go-traz-palestra-com-o-
tema-aconteceu-com-meu-filho-relato-de-superacao-da-automutilacao-e-do-suicidio- 
 
Presidente do TCE-GO fala sobre primeira infância em congresso internacional 
 
As crises sociais, econômicas e climáticas que causam a morte prematura de mais de 
cinco milhões de crianças a cada ano em todo o mundo, e, a necessidade de governos, 
órgãos de controle e das sociedades priorizarem a atenção à primeira infância foram a 
tônica da apresentação do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-
GO) hoje (08/set),  no 6º Seminário Iberoamericano de Direito e  Controlo, que está 
sendo realizado na Faculdade de Direito de Lisboa. Ferrari, que também preside o 
Comitê Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, do Instituto Rui 
Barbosa, é um dos brasileiros convidados a falar no evento que reúne cientistas sociais, 
juristas e autoridades de vários países. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-fala-sobre-primeira-infancia-em-
congresso-internacional 
 
Mestrado em Administração Pública (TCE-GO/UFG) inicia novo semestre 
 
Teve início nesta quinta-feira (08/set) mais um semestre do Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Administração Pública (Profiap), que passou a contar com novos 
alunos e novos professores. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/mestrado-em-administracao-publica-inicia-novo-semestre 
 
Diálogo Acadêmico recebe estudantes de Direito da PUC-GO 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) promoveu, nesta terça-feira (06/set), 
mais uma edição do Diálogo Acadêmico, marcada pela retomada do formato presencial. 
O projeto, resultado de uma parceria entre a Ouvidoria e a Escola Superior de Controle 
Externo (Escoex Aélson Nascimento), tem o objetivo de estimular jovens universitários a 
conhecerem o TCE-GO. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/dialogo-academico-recebe-estudantes-de-direito-da-puc-go 
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TCE-MT 
TCE-MT intermedeia medidas de melhoria na execução do Programa Mais MT Cirurgias 
 
O Comitê Temático de Saúde do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-
MT), presidido pelo conselheiro Guilherme Antonio Maluf, assegurou junto à Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-MT) o compromisso de adoção de medidas para melhoria da 
execução do Programa Mais MT Cirurgia. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-intermedeia-medidas-de-melhoria-na-execucao-
do-programa-mais-mt-cirurgias/54773 
 
TCM-PA 
TCMPA e Sebrae-PA mantêm convênio para fomentar Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) e o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Estado do Pará (Sebrae-PA) mantêm convênio de cooperação 
técnica, com o objetivo principal de estimular o ambiente favorável à regulamentação e 
implementação da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas alterações (Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas) nos municípios paraenses. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-e-sebrae-pa-mantem-convenio-para-fomentar-
lei-geral-das-micro-e-pequenas-empresas/ 
 
TCE-PE 
Escolas de Agrestina recebem melhorias após assinatura de TAG 
 
A Primeira Câmara do TCE analisou, na última terça-feira (6), o objeto de um Termo de 
Ajuste de Gestão (TAG) firmado com o prefeito de Agrestina, Josué Mendes da Silva, 
para a melhoria da infraestrutura de cinco unidades de ensino da rede pública. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6717-assinatura-de-tag-resulta-em-melhoria-nas-escolas-de-agrestina 
 
TCE-PI 
Saúde é da Nossa Conta divulga atividades para 8 e 9 de setembro 
 
Nos dias 08 e 09 de setembro, quinta e sexta respectivamente, o “Saúde é da Nossa 
Conta” traz aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí cromoterapia, 
auriculoterapia e oficina de consciência corporal. O projeto está em sua 3ª edição e 
promove ações voltadas para o incentivo à qualidade de vida e bem-estar dos servidores. 
https://www.tce.pi.gov.br/saude-e-da-nossa-conta-divulga-atividades-para-8-e-9-de-
setembro/ 
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TCE-PI participa de audiência no MP-PI sobre protocolos em perícias criminais 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) participou nessa segunda-feira (5) de 
uma audiência extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Piauí, por meio do 
Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), do Núcleo 
das Promotorias de Justiça Criminais e da 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, para 
discutir a implantação do Protocolo de Istambul e do Protocolo Brasileiro de Perícia 
Forense em Caso de Tortura no Piauí. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-participa-de-audiencia-no-mp-pi-sobre-protocolos-em-
pericias-criminais/ 
 
TCE Piauí notifica 693 órgãos para que regularizem informações sobre licitações e 
contratos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) está notificando 693 órgãos estaduais 
e municipais do Piauí para que disponibilizem os dados sobre licitações e contratos nos 
sistemas Licitações Web e Contratos Web do TCE, relativos aos exercícios de 2021 e 
2022, conforme determinado na Instrução Normativa n.º 06/2017. As notificações foram 
aprovadas pelo Pleno e ocorrerão via sistema de Cadastro de Avisos do Tribunal. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-notifica-693-orgaos-para-que-regularizem-informacoes-
sobre-licitacoes-e-contratos/ 
 
TCM-RJ 
VI Seminário Ibero-Americano discute a governança pública 
 
No quarto dia de debates (08/09), os tribunais de contas representados no Seminário que 
ocorre ao longo desta semana na Faculdade de Direito de Lisboa, Portugal, debatem 
temas de relevância para o sistema de controle externo. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16426&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS suspende licitação de notebooks e computadores em Gravataí 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) concedeu tutela de urgência determinando 
que o Executivo Municipal de Gravataí suspenda o Pregão Eletrônico nº 160/2022, no 
estado em que se encontrar, devendo abster-se de formalizar contrato ou realizar 
pagamentos decorrentes da licitação. O objeto do certame é a formação de registro de 
preços para aquisição de notebooks e computadores. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-licitacao-de-notebooks-e-
computadores-em-gravatai/ 
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Luis Carlos Heinze participa no TCE-RS do terceiro encontro com candidatos a 
governador do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) deu prosseguimento nesta tarde (6) da série 
de encontros com candidatos a governador do Estado com a presença de Luis Carlos 
Heinze (PP). Foi o terceiro encontro realizado no auditório da Escola Superior de Gestão 
e Controle Francisco Juruena, no 5º andar da sede do TCE-RS. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/luiz-carlos-heinze-participa-no-tce-rs-do-terceiro-
encontro-com-candidatos-a-governador-do-estado/ 
 
TCE-RS suspende licitação no Executivo de Guaíba 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), em processo de representação, concedeu 
tutela de urgência determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 98/2022 do 
Executivo de Guaíba, diante de possível restrição à competitividade. O objeto dessa 
licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços para operação, 
gerenciamento, segurança em seis Ecopontos, com destinação final para resíduos classe 
IIA e IIB sem ônus para o Município. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-rs-suspende-licitacao-no-executivo-de-guaiba/ 
 
TCE-RO 
Boas práticas do TCE-RO são destacadas na entrega de Certificado de Garantia de 
Qualidade do MMD-TC/Atricon 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), por seu presidente, Conselheiro Paulo Curi 
Neto, recebeu nessa terça-feira (6/9) o Certificado de Garantia de Qualidade do Marco de 
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), expedido pela comissão 
designada pela Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), sob a coordenação do Conselheiro-Substituto Jaylson Fabianh, do TCE do 
Piauí. 
https://tcero.tc.br/2022/09/08/boas-praticas-do-tce-ro-sao-destacadas-na-entrega-de-
certificado-de-garantia-de-qualidade-do-mmd-tc-atricon/ 
 
Relatório de monitoramento da auditoria realizada no Sistema Prisional de Rondônia é 
divulgado pelo TCE 
 
Foi disponibilizado pela Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE), por meio de sua 
Coordenadoria Especializada em Políticas Públicas (CECEX-9), o relatório técnico 
conclusivo do 2º monitoramento da auditoria realizada no Sistema Prisional de Rondônia, 
visando à verificação do cumprimento das deliberações proferidas em acórdão pelo 
Tribunal de Contas (TCE-RO) à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/09/08/relatorio-de-monitoramento-da-auditoria-realizada-no-
sistema-prisional-de-rondonia-e-divulgado-pelo-tce/ 
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TCE-SC 
TCE/SC participa da celebração dos 200 anos da independência do Brasil, em Portugal, 
realizada durante VI Seminário Ibero-Americano de Direito e Controlo 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro 
Herneus De Nadal, a chefe de Gabinete da Presidência, Juliana Francisconi Cardoso, e o 
chefe da Assessoria Militar, coronel Ademar Casanova, prestigiaram, neste 7 de 
setembro, a homenagem ao bicentenário da independência do Brasil. O ato ocorreu na 
Sala do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), 
em Portugal. A celebração integrou a programação especial do VI Seminário Ibero-
Americano de Direito e Controlo, na FDUL, iniciado no dia 5 e que conta com a 
participação dos integrantes do TCE/SC. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-participa-da-celebracao-dos-200-anos-da-independencia-do-
brasil-em-portugal-realizada-durante 
 
Vice-presidente destaca a experiência do TCE/SC no aperfeiçoamento da sua forma de 
atuação para ser um tribunal de governança pública 
 
“A hibridez material dos tribunais de governança pública” foi o tema da palestra do vice-
presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Herneus De 
Nadal, proferida no VI Seminário Ibero-Americano de Direito e Controlo, nesta quinta-feira 
(8/9), na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. Ele falou sobre a 
experiência do TCE/SC no aperfeiçoamento da sua forma de atuação, voltada à 
apresentação de contribuições para a melhoria do funcionamento do aparato estatal 
como um todo e para o atendimento dos serviços essenciais colocados à disposição da 
sociedade. 
https://www.tcesc.tc.br/vice-presidente-destaca-experiencia-do-tcesc-no-
aperfeicoamento-da-sua-forma-de-atuacao-para-ser-um 
 
TCE-SP 
Programa 'Controle Externo' entrevista Secretário-Diretor Geral do TCE 
 
O Secretário-Diretor Geral do TCESP, Sérgio Ciquera Rossi, é o convidado do novo 
episódio do programa de entrevistas ‘Controle Externo’ do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-programa-controle-externo-entrevista-secretario-diretor-
geral-tce 
 
TCM-SP 
Atuação do TCMSP em CEPACs resulta em ganho financeiro expressivo para o 
Município 
 
Em nova intervenção concomitante, com o objetivo de interceder antes que o prejuízo 
ocorra, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) apontou equívoco na 
metodologia utilizada para o reajuste dos valores dos CPACs (Certificados de Potencial 
Adicional de Construção) da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, o que 
elevou a precificação mínima para venda dos títulos.  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49883 
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Auditor Federal de Controle Externo do TCU ministra palestra virtual no TCMSP 
 
Na última terça-feira (06/09), o Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Arnaldo Ribeiro Gomes, ministrou palestra virtual com o tema 
“Amostragem por unidade monetária”, na Escola de Gestão e Contas Públicas (EGC), do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/49873 
 
TCE-SE 
TCE de Sergipe recebe certificado de garantia de qualidade da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) foi avaliado de forma positiva pela 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), através da 
Comissão de Garantia de Qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC). Após dois dias de atividades na Corte sergipana, o grupo 
de trabalho entregou a certificação nesta terça-feira, 6. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2130 
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