
 
 

   

 

  Nº 120/2022 Data: 16-09-22 

TCU 
TCU atualiza balanço da fiscalização do Auxílio Emergencial 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou a atualização do Balanço da Fiscalização 
do Auxílio Emergencial. O relatório trata das fiscalizações das medidas de 
implementação do auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade, previstas no Plano 
Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-atualiza-balanco-da-fiscalizacao-do-auxilio-
emergencial.htm 
 
TCE-AP 
TCE Amapá ganha aplicativo 
 
Já imaginou consultar pelo celular a movimentação de processos, andamento de 
licitações ou qualquer outro serviço do Tribunal de Contas do Amapá? Isso já é possível 
com o aplicativo da Corte de Contas disponível para as plataformas android e ios. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-ganha-aplicativo 
 
TCE-AM 
Com discussões sobre desenvolvimento sustentável, TCE-AM dá início ao I Congresso 
Ambiental dos Tribunais de Contas 
 
Com a temática “O desenvolvimento sustentável na Amazônia e a atuação dos órgãos de 
controle no combate ao desmatamento ilegal”, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
AM) deu início, nesta quinta-feira (15), ao I Congresso Ambiental dos Tribunais de 
Contas. Durante o evento, foram firmados acordos de cooperação técnica em prol da 
sustentabilidade na Amazônia. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59189 
 
TCE-ES 
Tech Day: TCE-ES lança ferramentas para a análise de dados pelos auditores de 
controle externo 
 
Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que 
desempenham atribuições finalísticas nas unidades técnicas vinculadas à Segex, 
participaram do Tech Day, nessa quarta-feira (14). O evento é uma iniciativa institucional, 
realizado com a finalidade de fomentar a cultura da análise de dados entre os servidores, 
para a aplicação na atividade do controle externo. 
https://www.tcees.tc.br/tech-day-tce-es-lanca-ferramentas-para-a-analise-de-dados-pelos-
auditores-de-controle-externo/ 
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TCM-GO 
Termo de Cooperação Técnica assinado entre TCMGO e MPGO define reestruturação do 
projeto PNE Aqui em Aragoiânia 
 
O TCMGO assinou nesta quarta-feira (14/9) um termo de cooperação técnica com o 
Ministério Público de Goiás (MPGO)  com o objetivo de reestruturar e retomar a execução 
do projeto PNE Aqui no município de Aragoiânia. O projeto, que foi executado 
integralmente de 2018 a 2020, teve de ser interrompido durante a pandemia do 
coronavírus. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/termo-de-cooperacao-tecnica-assinado-entre-tcmgo-
e-mpgo-define-reestruturacao-do-projeto-pne-aqui-em-aragoiania/ 
 
TCE-MA 
Visita de turmas da Uema marca retomada do projeto “Conhecendo o TCE” 
 
Marcando a retomada do projeto “Conhecendo o TCE”, voltado para a ampliação do 
diálogo com a sociedade maranhense por meio de instituições de ensino médio e 
superior, o Tribunal de Contas do Estado recebeu, nesta quinta-feira (15), um grupo de 
40 estudantes do Curso Técnico em Serviços Públicos da Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema), financiado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – Pronatec. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2447-visita-de-turmas-da-uema-marca-
retomada-do-projeto-conhecendo-o-tce 
 
TCE assina Acordo de Cooperação Técnica para realização de ações fiscalizatórias 
voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) é um dos tribunais que celebrou 
com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Acordo de 
Cooperação Técnica que ter por finalidade a atuação conjunta entre os Tribunais de 
Contas da Amazônia Legal para planejamento e execução de ações coordenadas de 
natureza fiscalizatória, projetos de capacitação e compartilhamento de dados, tecnologia 
e recursos em temas ligados ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2446-tce-assina-acordo-de-cooperacao-
tecnica-para-realizacao-de-acoes-fiscalizatorias-voltadas-ao-desenvolvimento-
sustentavel-da-amazonia-legal 
 
TCE-MG 
Tribunal de Contas suspende licitação em Itabira 
 
A Segunda Câmara do TCEMG suspendeu na sessão de hoje (15/09) o Pregão 
Eletrônico n. 095/2022, com critério de julgamento de maior desconto, promovido pela 
Prefeitura de Itabira, para contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de abastecimento de combustíveis bem como na manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos de sua frota. O julgamento ocorreu à unanimidade do colegiado, 
que referendou a decisão monocrática do relator, conselheiro Wanderley Ávila, no 
processo n. 1.126.986. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625871 
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Tecnologias utilizadas no Tribunal inspira tese de mestrado na FGV 
 
O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ), Carlos Fernando das Chagas, vista o Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCEMG) entre os dias 13 e 16, com o intuito de desenvolver uma pesquisa 
de campo para o seu trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional em 
Administração Pública (MAP), pela Fundação Getúlio Vargas (FVG). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625872 
 
Ouvidoria do TCEMG troca experiência em evento da Rede Ouvir 
 
A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) participou do 
evento Rede Ouvir – Rede Mineira de Ouvidorias Públicas, realizado no Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas ontem, 14 de setembro. Na reunião, foi discutido o 
intercâmbio de informações entre as instituições participantes da Rede, visando uma 
melhor prestação de serviços à sociedade. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625870 
 
TCE-PA 
Saúde Mental é tema de palestra de abertura da campanha Setembro Amarelo 
 
O local de trabalho é o ambiente no qual mais se permanece ao longo do dia. Manter-se 
satisfeito e feliz é possível, mesmo diante dos desafios experimentados em meio a metas 
a serem cumpridas na busca pelo sucesso. Foi o que se discutiu durante a palestra 
“Saúde mental no ambiente de trabalho”, proferida pela neuropsicóloga Ivone Barbosa, 
do Hospital das Clínicas Gaspar Viana na quarta-feira, 14, no Auditório do Tribunal de 
Contas do Estado do Pará (TCE-PA). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6714-saude-mental-e-tema-de-palestra-de-
abertura-da-campanha-setembro-amarelo 
 
Plataforma Pharus disponibiliza novos painéis gerenciais de processos 
 
Na sessão plenária desta terça-feira, 13 de setembro, o Corregedor Conselheiro 
Fernando de Castro Ribeiro pronunciou para conhecimento dos demais conselheiros, 
conselheiros substitutos e servidores sobre os novos painéis gerenciais disponíveis na 
Plataforma Pharus. A Corregedoria, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da 
Informação (Setin) e a Secretaria Geral (Seger), desenvolveu dois novos conjuntos de 
painéis gerenciais de processos e está disponibilizando o acesso aos gabinetes dos 
conselheiros e conselheiros substitutos por meio da Plataforma Pharus. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6711-plataforma-pharus-novos-paineis 
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TCM-PA 
TCMPA suspende licitação irregular da Prefeitura de Abaetetuba 
 
O vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), conselheiro 
Antonio José Guimarães, participou da edição Norte dos eventos em comemoração dos 
30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
ocorrida na última quarta-feira (14), na sede do Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas. Ele representou a presidente da Corte de Contas, conselheira Mara Lúcia. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/vice-presidente-do-tcmpa-participa-de-evento-de-
aniversario-da-atricon-no-am/ 
 
TCMPA suspende licitação irregular da Prefeitura de Abaetetuba 
 
Por haver fortes indícios de irregularidades e possível direcionamento da licitação, o 
Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) homologou medida 
cautelar emitida monocraticamente pelo conselheiro Antonio José Guimarães, que 
suspendeu processo licitatório da Secretaria de Educação do Município de Abaetetuba, 
para construção de uma escola de ensino fundamental, com duas salas de aula, no valor 
global de R$ 384.998,29. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-suspende-licitacao-irregular-da-prefeitura-de-
abaetetuba/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB RECEBE VISITA DE DIRIGENTES DA CGU E APRESENTA ROBÔ 
TURMALINA 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando Catão, 
recebeu, na manhã desta quinta-feira (15), a visita institucional de dirigentes da 
Controladoria Geral da União (CGU), para consolidar parcerias entre as duas instituições 
e conhecer ferramentas de fiscalização criadas pelo TCE-PB para aprimorar e fortalecer 
o sistema de controle externo. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-recebe-visita-de-dirigentes-do-cgu-e-apresenta-robo-
turmalina 
 
TCE-PR 
TCE-PR recomenda 10 medidas à Sefa para auxiliar órgão no combate à sonegação 
 
Objetivando colaborar no combate à sonegação fiscal, o Pleno do Tribunal de Contas do 
Paraná (TCE-PR) emitiu dez recomendações sobre o assunto à Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefa-PR), cuja indicação de cumprimento é de até 180 dias. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-10-medidas-a-sefa-para-auxiliar-
orgao-no-combate-a-sonegacao/9979/N 
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TCE-PE 
Café com Inovação: Célula de Pesquisa em Inovação apresenta resultados 
 
O Café com Inovação da última terça-feira (13/09) teve a apresentação das ações da 
célula de pesquisa em inovação. Foram apresentadas as etapas do processo que 
culminaram, entre outras ações, na estruturação do Prisma Lab e na pactuação de 
convênio com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), 
O  encontro  aconteceu na sala do Prisma Lab, no 1º andar da Escola de Contas, e 
contou com a presença do conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6727-cafe-com-inovacao-celula-de-pesquisa-em-inovacao-apresenta-
resultados 
 
Trabalhos do TCE são destaques em seminários realizados em Lisboa 
 
O conselheiro Carlos Neves e o servidor do Núcleo de Engenharia, Pedro Teixeira, 
representaram o TCE em dois eventos eventos realizados em Lisboa nos últimos dias 09 
e 12 de setembro. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6726-trabalhos-do-tce-sao-destaques-em-seminarios-realizados-em-
lisboa 
 
TCE-PI 
“Mindfulness para a vida” é o tema do Saúde é da Nossa Conta desta quinta-feira 
 
Na manhã desta quinta-feira (15),  o Projeto Saúde é da Nossa Conta promoveu aos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) um momento de reflexão 
sobre autoconhecimento, bem-estar e relações interpessoais. 
https://www.tce.pi.gov.br/mindfulness-para-a-vida-e-o-tema-do-saude-e-da-nossa-conta-
desta-quinta-feira/ 
 
Comissão do MMD-TC realiza trabalho de avaliação no TCE Piauí 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) recebe nesta quinta (15) e sexta-feira 
(16) integrantes da Comissão de Garantia da Qualidade da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) que farão trabalhos de avaliação de 
desempenho da Corte de Contas piauense no âmbito do Marco de Medição de 
Desempenho (MMD-TC), ciclo 2022. 
https://www.tce.pi.gov.br/comissao-do-mmd-tc-realiza-trabalho-de-avaliacao-no-tce-piaui/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

TCM-RJ 
Palestrante internacional lota auditório do TCMRJ 
 
Pesquisadora da Universidade de Westminster aborda tema sobre inclusão no acesso ao 
ensino do Direito nas faculdades britânicas O presidente do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz Antonio Guaraná, ao lado do conselheiro 
Felipe Puccioni e do professor e doutor Plínio Lacerda, da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), recebeu hoje (14/09) a professora e pesquisadora Anna 
Chronopoulou, da Faculdade de Direito da Universidade de Westminster 
(Londres/Inglaterra), convidada a proferir palestra sobre "Ensino do Direito no Reino 
Unido". 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16437&detalhada=3&d
ownloads=3 
 
TCE-RN 
TCE leva experiências e projetos para Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) vai integrar mesas e reuniões técnicas do 
Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas - ENCO 
2022, que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2022, no Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4263#gsc.tab=0 
 
Gestores devem preencher questionário sobre ações relacionadas ao combate à 
desertificação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) iniciou levantamento, 
por meio de aplicação de questionário eletrônico, com os Municípios inseridos na Região 
do Semiárido para um diagnóstico sobre questões relacionadas a meio ambiente, 
agricultura familiar, tecnologias sociais hídricas e desenvolvimento rural sustentável. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4262#gsc.tab=0 
 
Presidente recebe homenagens em nome do TCE em comemoração aos 30 anos da 
Atricon 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Roberto Alves, representou a Corte 
de Contas potiguar durante as homenagens realizadas em meio ao seminário alusivo aos 
30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) na 
Região Nordeste, no dia 9 de setembro no TCE-AL, em Maceió, cujo tema foi a 
integração do Superior Tribunal de Justiça com os órgãos de controle. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4264#gsc.tab=0 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

TCE-RO 
Atricon, TCE-RO, TCE-AM e Transparência Internacional lançam diretrizes para atuação 
do Controle Externo da Gestão Ambiental 
 
Como resultado do acordo de cooperação assinado com a Transparência Internacional – 
Brasil (TI), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), 
juntamente com os Tribunais de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e do 
Amazonas (TCE-AM), lançou e-book (livro eletrônico, disponível no link abaixo) que traz 
as diretrizes para a atuação do Controle Externo da Gestão Ambiental, conforme a 
Resolução nº 02/2021 da Atricon. 
https://tcero.tc.br/2022/09/15/atricon-tce-ro-tce-am-e-transparencia-internacional-lancam-
diretrizes-para-atuacao-do-controle-externo-da-gestao-ambiental/ 
 
TCE-RR 
Roda de conversa visa ajudar familiares a entender e aceitar a doença 
 
Dia 21 de setembro é Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de 
Conscientização da Doença de Alzheimer, data que destaca a necessidade de 
conscientização da sociedade, sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce 
e do cuidado ofertado, bem como o apoio e suporte aos familiares e cuidadores das 
pessoas que vivem com a doença de Alzheimer. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1902 
 
Conselheiros do TCERR participam de evento em comemoraçao aos 30 anos da Atricon 
 
Dando sequência aos encontros regionais realizados pela Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas (Atricon), o Tribunal de Contas do Amazonas sediou (TCE-AM) a 
Edição Norte do evento nesta quarta-feira (14). O evento contou com palestras sobre 
integridade e transparência direcionadas ao desenvolvimento. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1903 
 
TCE-SC 
TCE/SC recebe comissão da Atricon e representantes da Fundação Vanzolini para 
validação das informações prestadas no MMD-TC 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) receberá, nos dias 19 e 20 de 
setembro, a visita dos integrantes da comissão de Garantia de Qualidade do Marco de 
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) e de representantes da 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, da Universidade de São Paulo, maior entidade 
certificadora da América Latina. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-recebe-comissao-da-atricon-e-representantes-da-fundacao-
vanzolini-para-validacao-das 
 
 
 
 
 
 


