
 
 

   

 

  Nº 123/2022 Data: 22-09-22 

TCU 
TCU instaura processo para avaliar possíveis pagamentos irregulares a instituições 
financeiras federais 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, sob a relatoria do ministro Jorge Oliveira, 
pedido de reexame interposto pelo Ministério da Economia contra o Acórdão 3.162/2021, 
do Plenário do TCU, que avaliou os cronogramas de devolução à União dos valores 
recebidos por instituições financeiras federais sob a forma de emissão direta de títulos da 
dívida pública federal. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-instaura-processo-para-avaliar-possiveis-
pagamentos-irregulares-a-instituicoes-financeiras-federais.htm 
 
Tribunal não vê vantagem econômica de contratação conjunta para compra de navios 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria na Diretoria de Gestão de Programas 
da Marinha do Brasil (DGePM), na Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) e 
no Ministério da Defesa para analisar a contratação de apoio logístico pela Emgepron na 
aquisição dos navios classe Tamandaré (NCT). Também foram avaliadas as medidas 
associadas à transferência de tecnologia (ToT) no âmbito do Programa Classe 
Tamandaré da Marinha do Brasil (PCT). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-nao-ve-vantagem-economica-de-
contratacao-conjunta-para-compra-de-navios.htm 
 
TCU avalia transparência de gestão nos municípios 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou ações de transparência no âmbito dos 
municípios. Trata-se da Força Tarefa Cidadã, ação colaborativa entre as Redes de 
Controle da Gestão Pública, a sociedade civil organizada e os gestores públicos 
municipais. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-transparencia-de-gestao-nos-
municipios.htm 
 
TCE-AL 
Conselheira Maria Cleide visita presidente do TCEMG 
 
A Conselheira do Tribunal de Contas de Alagoas, Maria Cleide, foi recebida, nesta terça-
feira (20), pelo Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG), conselheiro 
Mauri Torres, e pelo conselheiro aposentado Sebastião Helvécio. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg5MA==&titulo=Conselheira_Maria_Cleide_visita_presidente_do_TCE
MG&cat=MQ== 
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Ouvidoria do TCE/AL participa do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas 
 
A Ouvidoria do Tribunal de Contas de Alagoas, representada pelas servidoras Analícia 
Marques Luz e Sirley Veloso, participa do Encontro Nacional das Corregedorias e 
Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCO 2022), no período de 19 a 21 de setembro, 
em Minas Gerais. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg4OA==&titulo=Ouvidoria_do_TCE/AL_participa_do_Encontro_Naciona
l_das_Corregedorias_e_Ouvidorias_dos_Tribunais_de_Contas&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
TCE Amapá e Judiciário discutem Pacto Pela Primeira Infância 
 
O Pacto Pela Primeira Infância recebeu nesta terça-feira (20/09), a primeira adesão 
informal no Amapá. O desembargador Rommel Araújo, presidente do Tribunal de Justiça 
do Amapá, destacou a importância da iniciativa em prol de crianças de zero a seis anos. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-e-judiciario-discutem-pacto-pela-primeira-
infancia 
 
TCE-AM 
TCE-AM comemora Dia de Luta dos direitos do PCD 
 
Em comemoração ao Dia de Luta da pessoa com Deficiência (PCD), o Ministério Público 
de Contas (MPC) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, na manhã 
desta quarta-feira (21), uma roda de conversa sobre inclusão, capacitismo e empatia. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59561 
 
Presidente do TCE-AM palestra em Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias 
dos Tribunais de Contas, em Minas Gerais 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, 
palestrou no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas 
(Enco), realizado em Minas Gerais. O evento conta com a participação de técnicos da 
Presidência, Ouvidoria, e Corregedoria do TCE-AM. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59551 
 
TCE-BA 
Alunos de colégio da Polícia Militar aprendem sobre ações e funcionamento do TCE/BA 
 
“Independentemente do caminho que vocês escolham seguir, a regra básica é a 
educação”. Com essas palavras, o diretor da Escola de Contas Conselheiro José Borba 
Pedreira Lapa (ECPL), conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, recebeu, na tarde 
desta terça-feira (20.09), 50 estudantes da 1º, 2º e 3º anos do ensino médio do Colégio 
da Polícia Militar Dona Leonor Calmon, localizado em Cajazeiras, que participaram da 
segunda edição do mês de setembro do Programa Casa Aberta 2022. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/alunos-de-colegio-da-policia-militar-aprendem-sobre-
acoes-e-funcionamento-do-tce-ba 
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TCM-BA 
PUBLICADA A 8ª EDIÇÃO DO BOLETIM CONTÁBIL DA DAM 
 
Já está disponível para consulta a edição de agosto do “Boletim Contábil”, que é 
elaborado pela Diretoria de Assistência aos Municípios – DAM, do TCM. O informativo 
está em sua 8ª edição e traz notícia sobre a possibilidade dos contribuintes que tenham 
dívidas com a Receita Federal renegociarem seus débitos com até 70% de desconto, em 
até 10 anos. 
https://www.tcm.ba.gov.br/publicada-a-8a-edicao-do-boletim-contabil-da-dam/ 
 
TCE-CE 
Qualidade e linguagem acessível são destaques do sexto episódio da websérie 
Transparência Ativa 
 
A qualidade e a linguagem acessível das informações do TCE Ceará são destaques do 
sexto episódio da websérie Transparência Ativa. A produção está disponível a partir 
desta quarta-feira (21/9). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5102-qualidade-e-linguagem-acessivel-
sao-destaques-do-sexto-episodio-da-webserie-transparencia-ativa 
 
TCE Ceará e Universidade Federal testam novos procedimentos para analisar a 
qualidade das rodovias estaduais, 
 
Equipe da Diretoria de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente, 
unidade da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 
técnicos e professores da Universidade Federal (UFC), visitaram trecho da CE-060, entre 
os municípios de Pacatuba e Redenção. O intuito desta inspeção piloto, realizada 
segunda-feira (19/9), foi a de testar novos procedimentos de auditoria, para verificar a 
qualidade do pavimento das rodovias estaduais. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5100-tce-ceara-e-universidade-federal-
testam-novos-procedimentos-para-analisar-a-qualidade-das-rodovias-estaduais 
 
Municípios cearenses têm até 30/9 para responder questionário sobre Desertificação 
 
Os 171 [dos 184] Municípios cearenses, situados nas áreas susceptíveis à desertificação 
(ASD) do Semiárido cearense, devem responder ao Tribunal de Contas do Ceará, até o 
dia 30 de setembro, o questionário eletrônico referente à Desertificação, para um 
diagnóstico sobre questões relacionadas a meio ambiente, agricultura familiar, 
tecnologias sociais hídricas e desenvolvimento rural sustentável. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5098-municipios-cearenses-tem-ate-30-9-
para-responder-questionario-sobre-desertificacao 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tcm.ba.gov.br/publicada-a-8a-edicao-do-boletim-contabil-da-dam/
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5102-qualidade-e-linguagem-acessivel-sao-destaques-do-sexto-episodio-da-webserie-transparencia-ativa
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5102-qualidade-e-linguagem-acessivel-sao-destaques-do-sexto-episodio-da-webserie-transparencia-ativa
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5100-tce-ceara-e-universidade-federal-testam-novos-procedimentos-para-analisar-a-qualidade-das-rodovias-estaduais
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5100-tce-ceara-e-universidade-federal-testam-novos-procedimentos-para-analisar-a-qualidade-das-rodovias-estaduais
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5098-municipios-cearenses-tem-ate-30-9-para-responder-questionario-sobre-desertificacao
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5098-municipios-cearenses-tem-ate-30-9-para-responder-questionario-sobre-desertificacao


 
 

   

 
TCE-ES 
Plenário afasta irregularidade e julga regulares PCA do Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos da Serra 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) em sessão virtual do 
Plenário do último dia 1º, julgou regulares as contas do Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos da Serra, no exercício de 2015, sobre a responsabilidade do ex-coordenador 
geral da entidade Adahyr Cruz (falecido), da ex-secretária administrativo-financeira da 
entidade Martha Falqueto e do ex-coordenador financeiro da entidade Edson Machado 
Ferreira. 
https://www.tcees.tc.br/plenario-afasta-irregularidade-e-julga-regulares-as-contas-do-
centro-de-defesa-dos-direitos-humanos-da-serra-do-ano-de-2015/ 
 
Corte de Contas recebe mais uma visita de alunos do curso de Direito, para conhecer o 
trabalho do TCE-ES 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) recebeu, nesta terça-feira 
(20), 16 alunos do curso de Direito da Associação Vitoriana de Ensino Superior (Favi) 
para uma visita técnica. Os universitários, que cursam do 8º ao 10º período do curso de 
graduação, foram recebidos pelo presidente do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, e puderam 
acompanhar a sessão presencial do Plenário da Corte de Contas. 
https://www.tcees.tc.br/corte-de-contas-recebe-mais-uma-visita-de-alunos-do-curso-de-
direito-para-conhecer-o-trabalho-do-tce-es/# 
 
TCE-GO 
Mesa Redonda sobre Meio Ambiente dá continuidade às comemorações dos 70 anos do 
TCE-GO 
 
O TCE-GO e o Meio Ambiente – Licenças Ambientais e a preservação do Rio Araguaia, o 
que fazer? esse é o tema da mesa redonda que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás 
vai realizar nesta quarta-feira (21/set), a partir das 14 horas. Os palestrantes convidados 
são o ex-deputado e ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo Fábio Feldmann; os 
conselheiros Júlio Pinheiro, do TCE do Amazonas, e Celmar Rech, do TCE de Goiás; 
professor José Antônio Tietzmann, das Universidades Federal e Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás; jornalista Márcio Venício Nunes, do Grupo Jaime Câmara, e a 
secretária de Controle Externo do TCE-GO, Ana Paula Rocha. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/mesa-redonda-sobre-meio-ambiente-da-continuidade-as-
comemoracoes-dos-70-anos-do-tce-go 
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TCM-GO 
Goinfra atualiza tabela de preços de obras civis e rodoviárias 
 
A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) divulgou, nesta quarta-feira 
(21/09), no auditório da agência, em Goiânia, as tabelas atualizadas de preços de obras 
rodoviárias e civis. A apresentação dos dados foi realizada pela engenheira civil Valéria 
Paiva, superintendente adjunta de Preços Referenciais do Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV (FGV Ibre). 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/goinfra-atualiza-tabela-de-precos-de-obras-civis-e-
rodoviarias/ 
 
TCMGO e MP assinam termo de cooperação para monitorar o PNE de Aragoiânia 
 
Confira reportagem sobre o assunto. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/termoaragoiania/ 
 
Painel de Referência promovido pela Comissão Especial de Auditoria conta com a 
presença de especialistas do TCU e da SME de Goiânia 
 
A Comissão Especial de Auditoria (CEA) realizou no dia 14 de setembro Painel de 
Referência que submeteu a matriz de achados, da auditoria operacional executada na 
Secretaria Municipal de Educação (SME) de Catalão (processo n° 4473/2021), a 
especialistas da área da educação e de auditoria operacional, para colher críticas e 
sugestões. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/painel-de-referencia-promovido-pela-comissao-
especial-de-auditoria-conta-com-a-presenca-de-especialistas-do-tcu-e-da-sme-de-
goiania/ 
 
TCE-MA 
Ouvidoria do TCE participa do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas 
 
Está sendo realizado até hoje, 21, em Belo Horizonte/MG, o Encontro Nacional de 
Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – ENCO 2022. O Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão (TCE-MA) enviou como representantes os servidores Girlene 
Pinheiro, assistente de Ouvidoria, e Wellington Salmito, coordenador da Ouvidoria do 
TCE maranhense. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2450-ouvidoria-do-tce-participa-do-encontro-
nacional-de-corregedorias-e-ouvidorias-dos-tribunais-de-contas 
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Secretaria de Fiscalização divulga nova relação de Portais da Transparência que serão 
avaliados 
 
Em continuidade às atividades de avaliação dos Portais da Transparência realizadas pela 
Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (Sefis) foi publicada no 
Diário Oficial Eletrônico do TCE, edição do dia 16/09, a Ordem de Serviço Sefis/Nufis II 
Nº 18/2022. O documento estabelece uma nova relação de Portais da Transparência 
vinculados ao Poder Executivo que serão objeto de ação específica de avaliação a ser 
feita pelos auditores que integram os grupos de trabalho da Sefis. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2449-secretaria-de-fiscalizacao-divulga-nova-
relacao-de-portais-da-transparencia-que-serao-avaliados 
 
TCE-MT 
Conselheiro Antonio Joaquim faz entrega de Manual de criação de Conselho de Usuários 
nos Tribunais de Contas 
 
Coordenador de grupo de trabalho criado no âmbito do Comitê Técnico de Corregedorias, 
Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), o ouvidor-geral do TCE-MT, 
conselheiro Antonio Joaquim, entregou, nesta terça-feira (20), o Manual de Orientações  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-antonio-joaquim-faz-entrega-de-manual-
de-criacao-de-conselho-de-usuarios-nos-tribunais-de-contas/54862 
 
TCE-MT homenageia Silva Freire e lança programação cultural em alusão ao Dia do 
Poeta Mato-grossense 
 
Neste dia 20 de setembro, quando se comemora o Dia do Poeta Mato-Grossense, o 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) exalta um dos mais importantes escritores 
do estado: Benedito Sant’Ana Silva Freire. A data, que também remete ao seu 
aniversário, foi lembrada durante a sessão ordinária desta terça-feira. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-homenageia-silva-freire-e-lanca-programacao-
cultural-em-alusao-ao-dia-do-poeta-mato-grossense/54861 
 
Presidente do TCE-MT recebe comenda da PM-MT e debate ações de capacitação em 
assinatura de parceria 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, recebeu a comenda “Homens do Mato”, mais alta honraria da Polícia Militar do 
Estado de Mato Grosso. A medalha foi entregue nesta segunda-feira (19), quando as 
instituições também firmaram parceria educacional. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-recebe-comenda-da-pm-mt-e-
debate-acoes-de-capacitacao-em-assinatura-de-parceria/54850 
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Presidente do TCE-MT solicita à Presidência da República prorrogação do prazo para 
implantação do Siafic 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, solicitou à Presidência da República a prorrogação da obrigatoriedade de adoção 
do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e 
Controle (Siafic) pelos entes federativos. No ofício, Novelli solicita a alteração da data de 
1° de janeiro de 2023 para 1° de janeiro de 2024. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-solicita-a-presidencia-da-
republica-prorrogacao-do-prazo-para-implantacao-do-siafic/54849 
 
TCE-MS 
Ouvidoria do TCE-MS participa de encontro nacional em Belo Horizonte 
 
O Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil - 
ENCO 2022, está sendo realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCE-MG), e reúne membros e técnicos dos Tribunais de Contas de todo o País. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6779/ouvidoria-do-tce-ms-participa-de-
encontro-nacional-em-belo-horizonte 
Cartas Compromisso consolidam atuação das Ouvidorias e Corregedorias dos Tribunais 
de Contas 
 
As duas Cartas Compromisso foram lidas no final do Encontro Nacional de Corregedorias 
e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil - ENCO 2022, na manhã desta quarta-
feira, 21 de setembro. O presidente do Comitê Técnico do Instituto Rui Barbosa (IRB), 
conselheiro Gilberto Jales, apresentou os documentos que trazem uma série de metas e 
diretrizes a serem cumpridas por todas as ouvidorias e corregedorias dos Tribunais de 
Contas. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6780/cartas-compromisso-consolidam-
atuacao-das-ouvidorias-e-corregedorias-dos-tribunais-de-contas 
 
TCE-MG 
Manual para criação do Conselho de Usuários é lançado durante o ENCO 
 
O “Manual de Orientações Técnicas para a Criação do Conselho de Usuários nos 
Tribunais de Contas” foi lançado nesta terça-feira (20), durante o segundo dia do 
Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCO), 
sediado pelo TCEMG. O manual foi apresentado pelo presidente do Comitê Técnico das 
Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB), Gilberto 
Jales, conselheiro do TCE do Rio Grande do Norte. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625894 
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TCM-PA 
No Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, o TCMPA mostra que a inclusão é o melhor 
caminho 
 
21 de setembro é celebrado o “Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma 
data criada em 2005 para alertar e conscientizar sobre a importância do desenvolvimento 
de meios de inclusão dessas pessoas na sociedade, além de combater o preconceito. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/no-dia-de-luta-da-pessoa-com-deficiencia-o-tcmpa-
mostra-que-a-inclusao-e-o-melhor-camino/ 
 
Programa “Abrace o Marajó”, do Governo Federal, passa a integrar o GAEPE 
Arquipélago do Marajó 
 
Na manhã desta terça-feira (20), o conselheiro do TCMPA, Cezar Colares, a conselheira 
substituta Adriana Oliveira e a presidente do Instituto Articule, Alessandra Gotti se 
reuniram, de forma virtual, com o diretor do programa Abrace o Marajó, Henrique Villa, 
para tratar de uma futura parceria entre as instituições, para ações do projeto 
“Fortalecimento da Educação no Marajó”, da Corte de Contas. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/programa-abrace-o-marajo-do-governo-federal-passa-
a-integrar-o-gaepe-arquipelago-do-marajo/ 
 
Mais de 260 participantes iniciam curso sobre contratação direta ofertado pelo TCMPA 
 
A Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará (TCMPA), iniciou na manhã desta segunda-feira (19) o novo curso 
sobre contratação direta e dispensa de inexigibilidade de licitação. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/mais-de-260-participantes-iniciam-curso-sobre-
contratacao-direta-ofertado-pelo-tcmpa/ 
 
TCE-PB 
TCE REPROVA CONTAS E SUSPENDE TERMOS CONTRATUAIS COM OS NO 
VALOR DE 61,7 MILHÕES PELA PREFEITURA DE BAYEUX 
 
O Pleno do Tribunal de Contas da Paraíba homologou, em sessão ordinária nesta 4ª 
feira, Medida Cautelar expedida pelo conselheiro Fábio Túlio Nogueira, que determinou a 
suspensão dos atos administrativos em relação aos Termos de Colaboração firmados 
entre a Prefeitura Municipal de Bayeux e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas 
Sociais – IGPS, referente à Chamada Pública nº 002/2022, visando  contratação de 
diversos profissionais nas áreas de saúde e educação, envolvendo recursos na ordem de 
R$ 61.7 milhões. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-reprova-contas-e-suspende-termos-contratuais-com-os-
no-valor-de-61-7-milhoes-pela-prefeitura-de-bayeux 
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OUVIDORIA DO TCE-PB PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL DAS 
CORREGEDORIAS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
 
A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, representada pelo 
coordenador, Ênio Martins Norat, participa do Encontro Nacional de Corregedorias e 
Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil (ENCO 2022), em Belo Horizonte, que teve 
início na segunda-feira (19) e vai até esta quarta-feira (21). O ENCO 2022 está sendo 
realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), e 
reúne membros e técnicos dos Tribunais de Contas de todo o País. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/ouvidoria-do-tce-pb-participa-de-encontro-nacional-das-
corregedorias-e-ouvidorias-dos-tribunais-de-contas 
 
TCE-PR 
Auditoria verifica condições de mobilidade urbana em São José dos Pinhais 
 
Para aferir se uma ciclovia é adequada aos usuários sob os pontos de vista de 
infraestrutura e mobilidade, nada melhor do que trafegar por ela. Essa premissa guiou 
uma equipe de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em fiscalização 
presencial sobre mobilidade urbana realizada em São José dos Pinhais (município da 
Região Metropolitana de Curitiba). As conclusões do trabalho serão compiladas em um 
Relatório de Auditoria, que será analisado pelos conselheiros do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/auditoria-verifica-condicoes-de-mobilidade-urbana-em-
sao-jose-dos-pinhais/9997/N 
 
Consórcio que presta serviços de saúde pode contratar equipes por credenciamento 
 
Os consórcios públicos prestadores de serviços de saúde podem contratar equipes 
técnicas por meio de credenciamento, em caráter complementar, conforme disposição do 
artigo 24 da Lei nº 8.080/90 (Lei do Sistema Único de Saúde - SUS), quando seu quadro 
de pessoal for insuficiente para o atendimento da demanda e desde que seja 
demonstrada a impossibilidade de ampliação. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/consorcio-que-presta-servicos-de-saude-pode-
contratar-equipes-por-credenciamento/9992/N 
 
TCE e Ministério Público convergem em ações de combate à corrupção no Paraná 
 
A convergência de percepção e iniciativas entre o Tribunal de Contas e o Ministério 
Público do Estado do Paraná na forma de se combater a corrupção foi destacada nesta 
terça-feira (20 de setembro) pelo conselheiro Ivens Linhares, durante seminário na sede 
do MP-PR, em Curitiba. No evento foi lançado o projeto Agentes da Cidadania, ao 
mesmo tempo em que se debateu a nova Lei de Improbidade Administrativa. A iniciativa 
visa atualizar quanto à legislação e expor os mecanismos de enfrentamento aos ilícitos 
cometidos contra a administração pública. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-e-ministerio-publico-convergem-em-acoes-de-
combate-a-corrupcao-no-parana/9991/N 
 
TCE-PR indica 12 ações para melhorar segurança predial de hospitais estaduais 
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Com o intuito de auxiliar a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) e a Fundação 
Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) a garantirem segurança predial em 
seus hospitais e outras instalações similares, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR) emitiu 12 recomendações relativas ao assunto para as duas entidades. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-indica-12-acoes-para-melhorar-seguranca-
predial-de-hospitais-estaduais/9990/N 
 
TCE-PR registra recorde de respostas em Canal de Comunicação com jurisdicionados 
 
Por meio da Gerência de Atendimento de sua Coordenadoria de Atendimento ao 
Jurisdicionado e de Controle Social (CACS), o Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
deu retorno, apenas em agosto, a 1.036 demandas recebidas de seus jurisdicionados via 
Canal de Comunicação (CACO) - um recorde. O CACO é a ferramenta eletrônica de 
diálogo institucional do TCE-PR com seus jurisdicionados. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-registra-recorde-de-respostas-em-canal-de-
comunicacao-com-jurisdicionados/9983/N 
 
TCE-PE 
TCE integra grupo de enfrentamento dos problemas carcerários no Estado 
 
O presidente Ranilson Ramos participou, na última segunda-feira (19), na sede do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), da assinatura do Ato Conjunto nº 34, que 
institui o Gabinete de Crise do Complexo Prisional do Curado. O objetivo é acompanhar, 
de forma contínua e permanente, as medidas que estão sendo tomadas, com base nos 
termos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), para resolver problemas 
do complexo prisional, a exemplo das condições precárias enfrentadas pelos detentos. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6734-tce-integra-grupo-de-enfretamento-para-os-problemas-carcerarios-
no-estado 
 
TCE-PI 
TCE-PI define unidades jurisdicionadas que deverão apresentar Relatório de Gestão 
2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) publicou na última sexta-feira (16) em 
seu Diário Oficial Eletrônico (DOE) a Portaria nº 756/2022, que define as Unidades 
Apresentadoras de Relatório de Gestão (UARGs), conforme Instrução Normativa nº 
01/2022, de 31/03/2022. A portaria define, também, os prazos que as UARGs terão para 
entregar o relatório do exercício de 2022 no sistema Documentação Web do Tribunal e, 
ainda, publicar no site institucional da unidade na internet. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-define-unidades-jurisdicionadas-que-deverao-apresentar-
relatorio-de-gestao-2022/ 
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Convênio com a UFPI disponibiliza vagas de mestrado para servidores do TCE-PI 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio de convênio de cooperação 
técnica com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), está disponibilizando vagas de 
mestrado para membros e servidores nas áreas da Ciência Política, Filosofia e Direito. 
Os interessados devem se inscrever no processo seletivo para concorrer às vagas. 
https://www.tce.pi.gov.br/convenio-com-a-ufpi-disponibiliza-vagas-de-mestrado-para-
servidores-do-tce-pi/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ recebe Declaração de Garantia 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recebeu, nesta terça-feira 
(20/09), a Declaração de Garantia da Qualidade emitida pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Após dois dias de avaliações, os integrantes 
da Comissão de Garantia da Qualidade (CGQ) do Marco de Medição de Desempenho 
dos Tribunais de Contas (MMD-TC) entregaram a certificação ao conselheiro Márcio 
Pacheco, que representou o conselheiro-presidente, Rodrigo Melo do Nascimento, na 
cerimônia, à qual compareceu também o conselheiro-substituto Marcelo Verdini Maia. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_recebe_declaracao_de_garantia_da_quali
dade_de_comissao_da_atricon 
 
 
TCM-RJ 
TCMRJ fiscaliza publicidade em bancas de jornal do Rio 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) realizou, nesta terça-feira 
(20/09), uma vistoria em bancas de jornal da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, 
Zona Oeste do Rio. O trabalho, feito por auditores da 1ª Inspetoria-Geral da Secretaria-
Geral de Controle Externo (SGCE), faz parte de uma auditoria de conformidade acerca 
da legalidade das publicidades expostas em bancas de jornal. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16445&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCMRJ recebe comissão de fiscalização da ATRICON 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz 
Antonio Guaraná, recebeu, ao final da sessão plenária de hoje (21/09), a Comissão de 
Garantia de Qualidade de Gestão do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais 
de Contas (CGQG-MMD/TC), formada pelo Conselheiro Antonio Malheiro (TCE-AC) e 
pelo Conselheiro-Substituto Roberto Debacco Loureiro (TCE-RS), além das auditoras 
Simone Barbosa Costa (TCE-BA) e Julinil Fernandes de Almeida (TCE-MT) e do auditor 
Marcio Batista Marinot (TCE-ES). 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16448&detalhada=3&d
ownloads=0 
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TCE-RN 
Uso de inteligência artificial pelos tribunais faz parte do plano de trabalho definido no 
ENCO 
 
A utilização de inteligência artificial na melhoria dos serviços prestados pelas ouvidorias e 
corregedorias dos tribunais de contas brasileiros é um dos itens do plano de trabalho 
definido durante o primeiro dia do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas de 2022 (ENCO). Sediado pelo TCEMG, o encontro começou nesta 
segunda-feira (19) e vai até a próxima quarta-feira (21). 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4267#gsc.tab=0 
 
TCE-RO 
Membro do TCE-RO ministra palestra sobre as Ouvidorias de Contas durante o Encontro 
Nacional da Corregedorias e Ouvidorias (ENCO 2022) 
 
Dentro da programação oficial do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas (ENCO), edição 2022, sediado pelo Tribunal de Contas de Minas 
Gerais (TCE-MG), o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), por seu Conselheiro 
Wilber Coimbra, ministrou nessa terça-feira (20/9) palestra intitulada “Ouvidoria de 
Contas: reflexões para a efetividade do direito fundamental à boa governança pública”. 
https://tcero.tc.br/2022/09/21/membro-do-tce-ro-ministra-palestra-sobre-as-ouvidorias-de-
contas-durante-o-encontro-nacional-da-corregedorias-e-ouvidorias-enco-2022/ 
 
Com a participação do TCE-RO, manual com orientações sobre a criação dos Conselhos 
de Usuários nos TCs é lançado no ENCO 2022 
 
Foi lançado nessa terça-feira (21/9), durante o primeiro dia da programação oficial do 
Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCO), 
edição 2022, em Belo Horizonte, o Manual de Orientações Técnicas para Criação dos 
Conselhos de Usuários dos Serviços Públicos no âmbito dos Tribunais de Contas. 
https://tcero.tc.br/2022/09/21/com-a-participacao-do-tce-ro-manual-com-orientacoes-
sobre-a-criacao-dos-conselhos-de-usuarios-nos-tcs-e-lancado-no-enco-2022/ 
 
TCE-RO alerta aos jurisdicionados sobre novas regras para enquadramento dos bens de 
consumo nas categorias comum e luxo 
 
Em razão da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC – Lei n. 
14.133/2021), o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) orienta os órgãos 
jurisdicionados a estabelecerem, via poder regulamentar, as definições necessárias à 
classificação dos bens de consumo nas categorias comum e de luxo, de forma a efetivar 
a vedação de aquisição de artigos de luxo (artigo 20, caput, da NLLC), conforme dispõe o 
parágrafo 1º do citado artigo. 
https://tcero.tc.br/2022/09/21/tce-ro-alerta-aos-jurisdicionados-sobre-novas-regras-para-
enquadramento-dos-bens-de-consumo-nas-categorias-comum-e-luxo/ 
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TCE-SC 
Comissão da Atricon certifica que TCE/SC cumpre parâmetros de eficiência nos trabalhos 
desenvolvidos 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) recebeu, no início da tarde desta 
terça-feira (20/9), a Declaração de Garantia de Qualidade do Marco de Medição de 
Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), que atesta que os processos e os 
procedimentos adotados pelo TCE/SC cumprem as normas previstas e os parâmetros de 
eficiência definidos pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon). 
https://www.tcesc.tc.br/comissao-da-atricon-certifica-que-tcesc-cumpre-parametros-de-
eficiencia-nos-trabalhos-desenvolvidos 
 
Pela primeira vez, TCE/SC terá comissão para transição entre atual e futura gestão 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) publicou, em seu Diário Oficial 
Eletrônico desta terça-feira (20/9), a Portaria TC-0425/2022, que constitui, de forma 
inédita, comissão com a finalidade de atuar na transição dos cargos de presidente, vice-
presidente e corregedor-geral da instituição. 
https://www.tcesc.tc.br/pela-primeira-vez-tcesc-tera-comissao-para-transicao-entre-atual-
e-futura-gestao 
 
Conselheiros Herneus, Ascari e Adircélio são eleitos presidente, vice-presidente e 
corregedor-geral do TCE/SC; processo de transição inicia nesta terça (20/9) 
 
O Pleno do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) elegeu, nesta segunda-feira 
(19/9), por unanimidade, os conselheiros Herneus De Nadal e José Nei Ascari para os 
cargos de presidente e de vice-presidente, respectivamente, da Instituição para o biênio 
2023-2025. Na mesma sessão extraordinária híbrida, o conselheiro Adircélio de Moraes 
Ferreira Júnior foi eleito corregedor-geral. 
https://www.tcesc.tc.br/conselheiros-herneus-ascari-e-adircelio-sao-eleitos-presidente-
vice-presidente-e-corregedor-geral 
 
TCE-SP 
Tribunal de Contas implantará Diário Oficial eletrônico 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) passará a publicar seus atos 
administrativos e processuais em Diário Oficial Eletrônico próprio. A medida, aprovada 
pelos Conselheiros do TCESP e divulgada pela Resolução nº 12/2022, tem como 
propósito promover a eficiência administrativa e a celeridade processual. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-implantara-diario-oficial-eletronico 
 
PodContas debate planejamento das contratações públicas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas principais 
plataformas digitais o 70º episódio do PodContas, podcast voltado ao aprimoramento dos 
conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e a servidores que atuam nos órgãos 
municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
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https://www.tce.sp.gov.br/6524-podcontas-debate-planejamento-contratacoes-publicas 
 
TCM-SP 
Escola de Gestão e Contas do TCMSP sedia primeiro Congresso Nacional Anafisco 
 
Teve início na manhã desta quarta-feira (21/9), no auditório da Escola de Gestão e 
Contas Públicas (EGC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), o I 
Congresso Nacional da Anafisco (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais de Tributos 
dos Municípios e Distrito Federal). O evento reúne, em dois dias de programação, 
especialistas na área de finanças, gestores públicos e auditores fiscais, para tratar do 
tema: “Sistema Tributário e Finanças Públicas – Avanços e Desafios para os Municípios”.  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51103 
 
Estudos de reequilíbrio financeiro da concessão do Pacaembu serão reiniciados 
 
Durante a sessão ordinária de quarta-feira (21/09) do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo (TCMSP), o gabinete do conselheiro Domingos Dissei, relator da concessão 
do complexo do Pacaembu, levou ao conhecimento do plenário, por meio do conselheiro 
substituto Élio Esteves Júnior, as mais recentes informações a respeito do contrato. Ele 
informou que os estudos de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão do complexo 
do Pacaembu serão reiniciados, agora sob a competência da SP Regula, exigindo 
também uma nova fase processual da concessão pelo Tribunal. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51110 
Atuação do TCMSP garantiu avanços no edital de Concessão dos Cemitérios 
 
Durante a Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
na manhã desta quarta-feira (21/9), o conselheiro Maurício Faria apresentou informações  
atualizadas sobre o procedimento licitatório relacionado à Concessão dos serviços 
cemiteriais, funerários e dos crematórios do Município de São Paulo, destacando as 
diversas melhorias implementadas no edital a partir da atuação desse Órgão de Controle 
Externo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51105 
 
Visitas do Marco de Medição dos Tribunais de Contas em fase de conclusão 
 
Termina no próximo dia 30 de setembro a série de visitas técnicas das Comissões de 
Garantia da Qualidade (CGQ) do projeto Marco de Medição dos Tribunais de Contas 
(MMD-TC) aos diversos órgãos de controle em todo o país. Na última etapa desse 
trabalho de levantamento, nos dias 29 e 30 deste mês, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) vai receber a equipe de verificação do MMD-TC. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51065 
 
Mobilidade urbana é imprescindível para o desenvolvimento de cidades sustentáveis 
 
Amobilidade urbana é um tópico que demanda atenção, sobretudo dos grandes centros 
urbanos. Cada vez mais são necessárias discussões sobre o funcionamento dos 
transportes nas grandes cidades, com foco na sustentabilidade e acessibilidade da 
população que reside, trabalha e visita essas regiões. O professor Orlando Strambi, do 



 
 

   

Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP, discute o 
assunto. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51104 
 
TCE-SE 
Combate à desertificação: TCE encaminha questionários a 48 municípios sergipanos 
 
Em uma nova fase da Auditoria Operacional Coordenada em Políticas Públicas de 
Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/SE) encaminhou questionários nesta terça-feira, 20, via Portal do 
Jurisdicionado, aos 48 municípios sergipanos situados na região do semiárido e no seu 
entorno. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TCE-TO 
Uso de inteligência artificial pelos tribunais faz parte do plano de trabalho definido no 
ENCO 
 
A utilização de inteligência artificial na melhoria dos serviços prestados pelas ouvidorias e 
corregedorias dos Tribunais de Contas brasileiros é um dos itens do plano de trabalho 
definido durante o primeiro dia do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas de 2022 (ENCO). Sediado pelo TCE/MG, o encontro começou nesta 
segunda-feira (19) e vai até a próxima quarta-feira (21). 
https://www.tceto.tc.br/uso-de-inteligencia-artificial-pelos-tribunais-faz-parte-do-plano-de-
trabalho-definido-no-enco/ 
 
Carta pela Amazônia traz série de ações dos Tribunais de Contas em defesa do meio 
ambiente 
 
Resultado dos debates realizados durante o I Congresso Ambiental dos Tribunais de 
Contas (TCs), a Carta pela Amazônia apresenta uma série de diretrizes para atuação dos 
órgãos de controle em defesa do meio ambiente. Entre os compromissos assumidos 
pelos TCs estão a realização de auditorias relacionadas à prevenção e ao combate ao 
desmatamento, às queimadas e à degradação florestal. A Carta também defende o 
compartilhamento de técnicas, dados, informações e experiências que possam contribuir 
com as ações. 
https://www.tceto.tc.br/carta-pela-amazonia-traz-serie-de-acoes-dos-tribunais-de-contas-
em-defesa-do-meio-ambiente/ 
 



 
 

   

 
 
 
 
 
 


