
 
 

  

 

  Nº 117/2022 Data: 13-09-22 

TCU 
Em candidatura por vaga na ONU, TCU enxerga ganhos e aprendizados para o Brasil 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) está pleiteando vaga para integrar a Junta de 
Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU). O Board of Auditors, como é 
conhecido em inglês, tem a responsabilidade de realizar auditoria externa das finanças 
do organismo internacional, de seus fundos, programas e missões de paz. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/em-candidatura-por-vaga-na-onu-tcu-enxerga-
ganhos-e-aprendizados-para-o-brasil.htm 
 
TCE-AL 
TCE/AL reúne representantes do Nordeste no Seminário de 30 anos da Atricon 
 
Representando a região Nordeste, o Tribunal de Contas de Alagoas sediou, nesta sexta-
feira (9), em seu auditório, as comemorações alusivas aos 30 anos de fundação da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com o Seminário 
“A integração do Superior Tribunal de Justiça com os órgãos de controle”. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4MA==&titulo=TCE/AL_re%C3%BAne_representantes_do_Nordeste_
no_Semin%C3%A1rio_de_30_anos_da_Atricon&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Conselheiras do TCE representam o Amapá em Seminário Iberoamericano de Direito 
 
As conselheiras Maria Elizabeth Picanço (controladora geral) e Marília Góes, 
representaram o Tribunal de Contas do Amapá no VI Seminário Iberoamericano de 
Direito e Controle, realizado na Faculdade de Direito de Lisboa (Portugal). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/conselheiras-do-tce-representam-o-amapa-em-
seminario-iberoamericano-de-direito 
 
Soluções para o saneamento são discutidas em diálogo no TCE AP 
 
O que deve ser feito para tirar o Amapá do último lugar no ranking do saneamento 
básico? Essa e outras indagações foram debatidas na quinta e sexta-feira (08 e 09), 
durante o primeiro diálogo interno sobre o tema. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/solucoes-para-o-saneamento-sao-discutidas-em-
dialogo-no-tce-ap 
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TCE-AM 
Servidores-atletas que representaram o TCE-AM na OTC de Natal recebem homenagem 
especial 
 
Os servidores-atletas que representaram o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) 
durante a Olimpíadas dos Tribunais de Contas (OTC), realizada de 22 a 27 de agosto, 
em Natal (RN), foram homenageados em solenidade especial conduzida pelo 
conselheiro-presidente Érico Desterro, na manhã desta segunda-feira (12), no auditório 
da Corte de Contas amazonense. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58994 
 
TCE-BA 
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 
 
Medalha: presidente Marcus Presidio e conselheiro Pedro Lino são homenageados nos 
30 anos da Atricon 
 
Em solenidade que marcou a comemoração pelos 30 anos da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), realizada na tarde desta sexta-feira (9.09), no 
TCE/AL, o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro 
Marcus Presidio, foi homenageado com a entrega da medalha de celebração das três 
décadas de fundação da Atricon. A honraria também foi concedida ao decano do 
TCE/BA, conselheiro Pedro Henrique Lino, representado pelo presidente. O 
reconhecimento também se estendeu à centenária Corte de Contas baiana, com a 
entrega do certificado pelos relevantes serviços prestados ao controle externo brasileiro. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/medalha-presidente-marcus-presidio-e-conselheiro-
pedro-lino-sao-homenageados-nos-30-anos-da-atricon 
 
TCE-CE 
Comissões da Atricon e da Fundação Vanzolini atestam boas práticas do TCE Ceará 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará está recebendo, nesta segunda e terça-feira 
(12 e 13/9), a visita de duas Comissões de auditorias: a do Marco de Medição de 
Desempenho das Cortes (MMD-TC), da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon), e a da Fundação Vanzolini. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5092-comissoes-da-atricon-e-da-
fundacao-vanzolini-atestam-boas-praticas-do-tce-ceara 
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TCE-MT 
Comissão destaca boas práticas do TCE-MT durante medição de desempenho dos 
tribunais 
 
A Mesa Técnica e o Sistema Radar do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
chamaram a atenção da Comissão de Garantia da Qualidade (CGQ) da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). A equipe realizou visita técnica à 
Corte de Contas nesta quinta (8) e sexta-feira (9) para avaliar os critérios do Marco de 
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMD-TC 2022. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comissao-destaca-boas-praticas-do-tce-mt-durante-
medicao-de-desempenho-dos-tribunais/54790 
 
TCE-MT conclui reforma de estacionamento 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) concluiu o trabalho de adequações 
físicas no estacionamento externo. No espaço houve troca de sombrites das vagas, 
pintura de gradis, corrimões e muros de arrimo, além da demarcação de vagas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-conclui-reforma-de-estacionamento/54792 
 
TCE-MS 
TCE-MS começa testes de novo sistema de envio de contas 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul deu início nesta segunda-feira, 12 de 
setembro, à fase de testes do Projeto Contas Públicas, módulo Orçamento Programa e 
Balancetes Contábeis, que substituirá integralmente o atual sistema - SICOM - a partir de 
2023. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6772/tce-ms-comeca-testes-de-novo-sistema-
de-envio-de-contas 
 
TCE-PA 
TCE-PA lança segunda edição da Revista da Procuradoria 
 
Na segunda-feira, 12, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) lança a 
segunda edição da Revista da Procuradoria da Corte de Contas pela Editora Fórum. O 
lançamento da publicação será feito pela presidente do TCE-PA, Conselheira Lourdes 
Lima, em cerimônia marcada para as 10h, no Plenário Conselheiro Emílio Martins, 
edifício-sede do Tribunal. Como parte das comemorações dos 75 anos do TCE-PA, a 
nova edição da revista reforça o compromisso do Tribunal de Contas com o 
conhecimento científico, estudo e pesquisas voltados ao desenvolvimento do Controle 
Externo e da Administração Pública. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6703-tce-pa-lanca-segunda-edicao-da-
revista-da-procuradoria 
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TCE-PR 
Matinhos deve firmar convênio para seguir custeando Mercado de Pescados 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou que o Município de 
Matinhos, no Litoral do Paraná, firme convênio com a Colônia de Pescadores local para 
poder seguir custeando as despesas com água e energia elétrica do Mercado Municipal 
de Pescados Manoel Nelo Machado. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/matinhos-deve-firmar-convenio-para-seguir-
custeando-mercado-de-pescados/9968/N 
 
TCE-PR realizará auditoria presencial sobre o tema da mobilidade urbana 
 
Entre os dias 12 e 16 de setembro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) realizará 
fiscalização presencial sobre mobilidade urbana em um município do Paraná. A atividade, 
prevista no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 da Corte, será desempenhada 
por servidores da Coordenadoria de Auditorias (CAUD) do órgão. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-realizara-auditoria-presencial-sobre-o-tema-da-
mobilidade-urbana/9970/N 
 
TCE-PE 
Recomendação orienta prefeitos sobre direitos da pessoa idosa 
 
O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-
PE) expediram uma Recomendação Conjunta (TCE/MPC nº 02/2022) aos gestores 
públicos sobre a necessidade de as prefeituras estruturarem, nos municípios, os 
Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, bem como os Fundos para manejo de recursos. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6721-recomendacao-conjunta-orienta-prefeitos-sobre-direitos-da-pessoa-
idosa 
 
Cautelar suspende pregão para compra de acervo bibliográfico 
 
A Primeira Câmara do TCE referendou, na terça-feira (06), uma Medida Cautelar 
determinando ao Consórcio Intermunicipal Dom Mariano, que se abstenha de dar 
continuidade ao Pregão Eletrônico N° 002/2022, e, caso já tenha havido a homologação, 
que se abstenha de assinar as respectivas atas de Registro de Preços. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6720-cautelar-suspende-pregao-de-consorcio-para-compra-de-acervo-
bibliografico 
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TCE-RJ 
TCE-RJ participa do Seminário Iberoamericano de Direito e Controlo 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) participou do VI Seminário 
Iberoamericano de Direito e Controlo, realizado entre os dias 5 e 9 de setembro nas 
dependências da Faculdade de Direito de Lisboa, em Portugal. Promovida pelo Instituto 
Rui Barbosa (IRB), em parceria com a Faculdade de Direito de Lisboa e com o apoio do 
Tribunal de Contas de Portugal, a edição deste ano abordou o tema “O estado 
democrático de direito e o uso da tecnologia da informação”.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_participa_do_seminario_iberoamericano_d
e_direito_e_controlo 
 
TCE-RS 
Auditorias do TCE-RS em municípios geram economia de R$ 92 milhões 
 
No segundo trimestre deste ano, as ações de fiscalização do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RS) na área municipal geraram uma economia estimada em R$ 
92.380.225,72. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/auditorias-do-tce-rs-em-municipios-geram-
economia-de-r-92-milhoes/ 
 
Atenção às mudanças no envio de remessas ao LicitaCon e SICOE via e-Validador 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) informa que, a partir da próxima segunda-feira 
(12), para enviar as remessas do e-Validador LicitaCon (Sistema de Licitações e 
Contratos) e do e-Validador SICOE (Sistema de Informações para Companhias e 
Entidades da Administração Indireta), não será mais necessário o certificado digital 
TCEnet. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/atencao-as-mudancas-no-envio-de-remessas-ao-
licitacon-e-sicoe-via-e-validador/ 
 
“TCE é parceiro do gestor” afirma presidente do Tribunal de Contas em encontro no Vale 
do Taquari 
 
“O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) é parceiro do gestor público. Para isso, 
emprega modernas ferramentas tecnológicas e está sempre à disposição para orientar, 
informar e mostrar a melhor maneira de aplicar o dinheiro do contribuinte”.  A 
manifestação foi feita ontem (8) à tarde pelo presidente do tribunal, conselheiro Alexandre 
Postal, durante reunião da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (AMVAT), 
realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Arroio do Meio. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/tce-e-parceiro-do-gestor-afirma-presidente-do-
tribunal-de-contas-em-encontro-no-vale-do-taquari/ 
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TCE-SC 
TCE/SC E Ministério Público de Contas orientam municípios a se candidatarem para 
recursos da área de Educação 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) e o Ministério Público de Contas 
(MPC) enviaram na tarde desta terça-feira (6/9) a todas as prefeituras do Estado uma 
nota de orientação para que as administrações municipais se atentem à complementação 
do Valor Aluno Ano por Resultados (Vaar), que será distribuído apela primeira vez no ano 
que vem e que corresponde a 0,75% do valor total da contribuição dos estados, 
municípios e Distrito Federal aos fundos estaduais de educação. O prazo para a inscrição 
no sistema do Ministério da Educação (MEC) termina no próximo dia 15 de setembro. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-e-ministerio-publico-de-contas-orientam-municipios-se-
candidatarem-para-recursos-da-area-de 
 
Contratação por hora trabalhada e parcelamento do objeto levam o TCE/SC a declarar 
ilegalidade de Edital da Prefeitura de Tubarão 
 
O Pleno do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) considerou ilegal o Edital de 
Pregão Presencial 06/2022, lançado pela Prefeitura de Tubarão, cujo objeto é o registro 
de preços para fornecimento de insumos e eventual prestação de serviços de 
manutenção predial (pequenos reparos) nas edificações públicas do município. A 
decisão, porém, terá eficácia após o término do prazo de vigência da ata de preços. O 
processo LCC 22/00235300 foi relatado pelo conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall. 
https://www.tcesc.tc.br/contratacao-por-hora-trabalhada-e-parcelamento-do-objeto-levam-
o-tcesc-declarar-ilegalidade-de 
 
TCE-SP 
TCE participará de auditoria do sistema eleitoral em parceria com TRE-SP 
 
Com o objetivo de garantir a segurança, a transparência do processo eleitoral brasileiro e 
a confiabilidade das urnas eletrônicas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) participará da auditoria do sistema de votação promovida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) nas eleições de 2022. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-participara-auditoria-sistema-eleitoral-parceria-com-
tre-sp 
 
TCE-SE 
Membros do TCE/SE são homenageados em evento alusivo aos 30 anos da Atricon 
  
As três décadas de existência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon) foram celebradas nesta sexta-feira, 9, no auditório do Tribunal de Contas 
do Estado de Alagoas (TCE/AL), em Maceió. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2133 
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http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2133


 
 

  

TCE apresenta estudo sobre Transparência e orienta órgãos municipais de Previdência 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Coordenadoria de Auditoria 
Operacional da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (DCEOS), apresentou 
nexta sexta-feira, 9, aos representantes das unidades municipais de Previdência o 
Estudo sobre a Transparência no Estado de Sergipe, que mapeou o comportamento das 
unidades jurisdicionadas municipais e estaduais quanto aos níveis de qualidade dos 
portais com base nos registros históricos dos Índices de Transparência.  
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2132 
 
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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