
 
 

   

 

  Nº 122/2022 Data: 20-09-22 

TCU 
TCU vai auditar 4.161 urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições de 2022 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) tem realizado auditorias em todo o processo de 
votação brasileiro, seguindo rigorosamente os padrões internacionais expedidos pela 
Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle (Intosai). Os auditores 
federais de controle externo que compõem as equipes são todos servidores concursados, 
estáveis e independentes. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-vai-auditar-4-161-urnas-eletronicas-no-
primeiro-turno-das-eleicoes-de-2022.htm 
 
TCE-AP 
Conselheira do TCE Amapá preside painel em Congresso Ambiental 
 
A controladora geral do TCE Amapá, conselheira Maria Elizabeth Picanço, presidiu na 
manhã de sexta-feira (16/09), um dos painéis do I Congresso Ambiental dos Tribunais de 
Contas, que acontece em Manaus (AM) com o tema “O Desenvolvimento Sustentável na 
Amazônia e a Atuação dos Órgãos de Controle no Combate ao Desenvolvimento Ilegal”. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/conselheira-do-tce-amapa-preside-painel-em-
congresso-ambiental 
 
Novas máquinas completam atualização computacional do TCE AP 
 
Esta semana, o Tribunal de Contas do Amapá completou a substituição total de seu 
parque computacional, adquirindo 115 computadores de mesa e 25 novos notebooks. As 
aquisições fazem parte do programa de modernização da Corte de Contas, iniciado em 
2019. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/novas-maquinas-completam-atualizacao-
computacional-do-tce-ap 
 
TCE na Comunidade encerra atividades no Mazagão com entrega de 170 carteiras de 
identidade 
 
Cerca de 170 carteiras de identidade foram entregues em Mazagão nesta quinta-feira 
(15/09), encerrando a última etapa do atendimento iniciado na quarta edição do TCE na 
Comunidade, que aconteceu no município no dia 02 de julho deste ano. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-na-comunidade-encerra-atividades-no-mazagao-
com-entrega-de-170-carteiras-de-identidade 
 
Municípios do Amapá apresentam baixa avaliação em políticas ambientais 
 
Todos os 16 municípios do Amapá tiveram baixa avaliação quando o assunto é políticas 
públicas ambientais. Esse foi o resultado do relatório final do Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM), aprovado nesta quarta-feira (14/09), em sessão ordinária do 
Tribunal de Contas do Amapá. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/municipios-do-amapa-apresentam-baixa-avaliacao-em-
politicas-ambientais 
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TCE-AM 
TCE-AM recebe da Atricon declaração de garantia qualidade das ações da Corte de 
Contas 
 
Após dois dias de auditoria no âmbito do Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas, o MMD-TC Ciclo 2022, conduzida por uma equipe técnica da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Tribunal de 
Contas do Amazonas (TCE-AM) recebeu, nesta sexta-feira (16), a ‘Declaração de 
Garantia da Qualidade da Atricon’. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59298 
 
TCE-AM recebe visita de estudantes de administração da UEA 
 
Cumprindo com o cronograma de visitas técnicas, alunos do curso de administração da 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) visitaram o Tribunal de Contas do Estado 
do Amazonas (TCE-AM), na manhã desta segunda (19). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59384 
 
TCE-AM realizará a 13º Encontro Social e Esportivo dos Jovens Aprendizes da Corte de 
Contas 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), via Divisão de Assistência 
Social (Dias/TCE-AM), realizará no dia 12 de outubro, na sede campestre da Associação 
dos Servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (Astec), o 13º Encontro Social e 
Esportivo dos Jovens Aprendizes da Corte de Contas amazonense. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59381 
 
TCE-BA 
TCE/BA passa a aplicar inteligência artificial na auditoria de convênios 
 
O Núcleo de Inteligência do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), composto 
por auditores e por analistas de tecnologia da informação, desenvolveu um modelo 
preditivo, com a utilização de inteligência artificial com foco nas auditorias de convênios. 
Com isso, o Tribunal de Contas passou a fazer uso da inteligência artificial para 
selecionar, já no momento da celebração dos convênios, aqueles que serão 
acompanhados de forma mais próxima e desde o início da execução das ações previstas, 
visando prevenir a ocorrência das falhas, e a perspectiva é que essa nova sistemática de 
atuação do TCE aumente a percepção de controle e também o zelo dos gestores para a 
boa aplicação dos recursos públicos e na elaboração das prestações de contas. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-passa-a-aplicar-inteligencia-artificial-na-
auditoria-de-convenios 
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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). O voto da 
relatora do processo, aprovado por maioria, conselheira Carolina Matos Alves Costa, 
ainda determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, 
a fim de que seja apurada eventual prática de ato delitivo. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/1-camara-do-tce-ba-imputa-debito-de-r-1-4-milhao-a-
gestora-do-instituto-brasil 
 
TCE-ES 
TCE-ES recebe secretário de Estado de Justiça para apresentar o andamento das obras 
da PEVV6 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo 
Chamoun, recebeu na tarde desta quinta-feira (15) o secretário de Estado de Justiça, 
Marcelo Paiva de Mello, que apresentou resultados alcançados pela pasta nos últimos 
anos, e as medidas adotadas para otimizar recursos públicos no sistema prisional. O 
secretário também tratou da obra de construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha 
VI (PEVV6), no Complexo de Xuri, em Vila Velha, que está com previsão de entrega para 
o mês de dezembro, e é objeto de fiscalização pelo TCE-ES. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-visita-de-secretario-de-estado-de-justica-para-
apresentar-o-andamento-das-obras-da-penitenciaria-estadual-de-vila-velha-no-complexo-
de-xuri/ 
 
TCE-GO 
Delegados de Combate à Corrupção visitam TCE-GO 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), conselheiro Edson Ferrari, e o 
ouvidor-geral do órgão, conselheiro Celmar Rech, receberam hoje (16/set) visita 
institucional de delegados da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor), da Polícia 
Civil de Goiás. O encontro teve como objetivo estabelecer troca de informações entre as 
instituições. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/delegados-de-combate-a-corrupcao-visitam-tce-go 
 
Mestrado em Direito e Políticas Públicas abre matrículas para nova turma 
 
Estão abertas as inscrições para a seleção de alunos regulares para a Turma VII 
(ingresso em 2023) de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas 
Públicas (PPGDP). A nova turma terá vinculação aos projetos de pesquisa atualmente 
desenvolvidos pelos professores orientadores no âmbito do Programa, junto à área de 
concentração “Direito da Administração e das Políticas Públicas”. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/mestrado-em-direito-e-politicas-publicas-abre-matriculas-
para-nova-turma 

https://www.tce.ba.gov.br/noticias/1-camara-do-tce-ba-imputa-debito-de-r-1-4-milhao-a-gestora-do-instituto-brasil
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/1-camara-do-tce-ba-imputa-debito-de-r-1-4-milhao-a-gestora-do-instituto-brasil
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-visita-de-secretario-de-estado-de-justica-para-apresentar-o-andamento-das-obras-da-penitenciaria-estadual-de-vila-velha-no-complexo-de-xuri/
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-visita-de-secretario-de-estado-de-justica-para-apresentar-o-andamento-das-obras-da-penitenciaria-estadual-de-vila-velha-no-complexo-de-xuri/
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-visita-de-secretario-de-estado-de-justica-para-apresentar-o-andamento-das-obras-da-penitenciaria-estadual-de-vila-velha-no-complexo-de-xuri/
https://portal.tce.go.gov.br/-/delegados-de-combate-a-corrupcao-visitam-tce-go
https://portal.tce.go.gov.br/-/mestrado-em-direito-e-politicas-publicas-abre-matriculas-para-nova-turma
https://portal.tce.go.gov.br/-/mestrado-em-direito-e-politicas-publicas-abre-matriculas-para-nova-turma


 
 

   

TCM-GO 
Encerrada a execução de auditoria de conformidade em contratos de serviços de 
contabilidade no município de Vicentinópolis 
 
A Secretaria de Licitações e Contratos do TCMGO encerrou a fase de execução da 
auditoria de conformidade realizada no município de Vicentinópolis. O objeto da auditoria 
de conformidade foram os contratos de prestação de serviços contábeis sob o regime de 
execução indireta na administração pública municipal (terceirização). 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/encerrada-a-execucao-de-auditoria-de-
conformidade-em-contratos-de-servicos-de-contabilidade-no-municipio-de-vicentinopois/ 
 
TCE-MT 
Novelli recebe comenda Homens do Mato e firma parceira entre TCE e PMMT 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, recebe, na tarde desta segunda-feira (19), a comenda “Homens do Mato”, 
considerada a mais alta honraria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novelli-recebe-comenda-homens-do-mato-e-firma-
parceira-entre-tce-e-pmmt/54848 
 
TCE-MT apresenta resultados da auditoria sobre receitas estaduais em encontro nacional 
 
Representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apresentaram os 
resultados da Auditoria Especial sobre as Receitas Estaduais no “II Encontro Técnico 
Nacional do Controle Externo da Receita”, no Rio de Janeiro (RJ), nesta sexta-feira (16). 
O trabalho, liderado pelo conselheiro Antonio Joaquim, traçou um diagnóstico das 
políticas tributária e fazendária do estado, revelando oportunidades de melhorias para a 
maximização da eficiência pública na gestão das políticas selecionadas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-apresenta-resultados-da-auditoria-sobre-
receitas-estaduais-em-encontro-nacional/54834 
 
TCE-MG 
Cláudio Terrão fala de combate ao desmatamento no I Congresso Ambiental dos 
Tribunais de Contas 
 
O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Cláudio 
Couto Terrão, mediou a primeira mesa de debate “O desenvolvimento sustentável na 
Amazônia e a atuação dos órgãos de controle no combate ao desmatamento ilegal” no I 
Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, promovido pela Corte de Contas 
Amazonense, nos dias 15 e 16 de setembro. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625878 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

TCM-PA 
Gestores da Educação do Marajó têm diálogo com MEC, em Belém, sobre programas 
federais 
 
Durante a manhã da última quinta-feira (15), secretários, diretores e demais gestores das 
secretarias de Educação dos 17 municípios da Ilha do Marajó estiveram reunidos com o 
diretor das Políticas para Modalidades Especializadas do Ministério da Educação (MEC), 
Fabrício Storani de Oliveira, para debater, esclarecer dúvidas e relatar a realidade local 
para o acesso deles a programas federais. Entre os assuntos, foram debatidos o 
Programa Dinheiro Dentro da Escola e formas de compras de transporte escolar 
adequado à região. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/gestores-da-educacao-do-marajo-tem-dialogo-com-
mec-em-belem-sobre-programas-federais/ 
 
TCM-RJ 
TCMRJ aposta em TI para aprimorar ações de controle 
 
O secretário de tecnologia da informação do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ), Carlos Fernando das Chagas, visitou o Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais (TCE-MG), entre os dias 13 e 16, para desenvolver pesquisa de campo 
relativa a seu trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional em Administração 
Pública (MAP), pela Fundação Getúlio Vargas (FVG). O objetivo do estudo é 
compreender como o uso de tecnologias como a Big Data, Ciência de Dados e 
Inteligência Artificial (IA), utilizadas por parte dos Tribunais de Contas, pode influenciar na 
efetividade e eficiência destes órgãos. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16443&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RN 
Conselheiro Gilberto Jales recebe comenda do TCE de Minas Gerais 
 
O conselheiro Gilberto Jales, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN), recebeu o 
Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim, honraria concedida 
pelo TCE de Minas Gerais para condecorar as pessoas ou instituições que tenham 
prestado relevantes serviços àquela Corte de Contas. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4266#gsc.tab=0 
 
TCE-RO 
Iniciativa do Gaepe-RO, Carta de Compromisso pela Educação é assinada pelo Conselho 
Estadual 
 
Iniciativa do Gabinete de Articulação para Efetividade da Política da Educação em 
Rondônia (Gaepe-RO), por meio de suas instituições partícipes e de coordenação, a 
Carta de Compromisso pela Educação foi assinada nesta sexta-feira (16/9) pelo 
Conselho Estadual de Educação de Rondônia (CEE-RO), órgão que também integra o 
Gaepe. 
https://tcero.tc.br/2022/09/16/iniciativa-do-gaepe-ro-carta-de-compromisso-pela-
educacao-e-assinada-pelo-conselho-estadual/ 
 



 
 

   

TCE-SE 
TCE promove palestras sobre prevenção ao suicídio e de incentivo à doação de órgãos 
 
Com o objetivo de conscientizar seus servidores sobre a prevenção do suicídio e 
incentivá-los à doação de órgãos, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), promoveu 
na manhã desta segunda-feira, 19, o ciclo de palestras “Setembro Verde e Amarelo”. A 
iniciativa, idealizada pela Diretoria de Comunicação e Mídias (Dicom) da Corte de Contas 
faz parte de uma série de ações que estão sendo desenvolvidas acerca das duas causas 
ao longo do mês. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2143 
 
Reunião no TCE buscará soluções para ampliar vacinação contra a poliomielite 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) vai se somar às instituições e entidades de 
todo o país que têm desenvolvido iniciativas para ampliar a cobertura vacinal contra a 
poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Após propositura da conselheira 
Susana Azevedo, a Corte de Contas receberá na próxima quarta-feira, 21, às 10:30, 
representantes das secretarias de Saúde do Estado e de Aracaju, e também da 
Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2142 
 
TCE reúne servidores que participaram da certificação de qualidade da Atricon 
 
Os integrantes das comissões internas do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) que 
colaboraram com a participação do órgão no Marco de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC), estiveram reunidos nesta sexta-feira, 16, na Escola de 
Contas (Ecojan), para uma avaliação dos trabalhos. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2141 
 
 
 
 
 
 
 


