
 
 

   

 

  Nº 124/2022 Data: 23-09-22 

TCU 
TCU lança cartilha com orientações sobre a arrecadação e a gestão dos tributos 
municipais 
 
Com o lançamento da cartilha 10 Passos para Aprimoramento da Gestão Tributária, o 
Tribunal de Contas da União (TCU) apresenta ao gestor municipal os itens básicos de 
uma boa gestão tributária, lançando atenção especial ao sistema arrecadatório municipal, 
para reduzir a dependência de repasses e melhorar a tributação local com foco na justiça 
fiscal. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-lanca-cartilha-com-orientacoes-sobre-a-
arrecadacao-e-a-gestao-dos-tributos-municipais.htm 
 
TCE-AL 
Setembro Amarelo: servidores do TCE/AL participam de palestra sobre prevenção ao 
suicídio 
 
Encerrando o mês de conscientização sobre o suicídio, o Tribunal de Contas de Alagoas 
promoveu, na manhã desta quarta-feira (21), a palestra “Nada mais precioso que o valor 
da vida” com a Procuradora e Coordenadora do grupo Acolha-me, Claudia Amaral, e a 
Aline Mesquita. O evento, que aconteceu no Auditório do TCE/AL, reuniu servidores, 
estagiários e jovens aprendizes. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg5Mg==&titulo=Setembro_Amarelo:_servidores_do_TCE/AL_participam
_de_palestra_sobre_preven%C3%A7%C3%A3o_ao_suic%C3%ADdio&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Departamento de Auditoria em Saúde publica relatório de fiscalização dos municípios 
 
Ligado a Secretaria de Controle Externo, o Departamento de Auditoria em Saúde (Deas) 
realizou fiscalização para acompanhar o desempenho dos municípios do Amazonas nos 
serviços de saúde da atenção básica. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59569 
 
TCE-GO 
ISO terá auditoria externa a partir da próxima semana 
 
Dois auditores externos do ICQ Brasil estarão presencialmente no Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-GO) a na próxima semana (26 a 28/set) para auditar os requisitos da 9001 
e da 14001. A partir de 4 de outubro, um auditor presencial e outro tele presencial farão a 
auditoria dos requisitos da 27001. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/iso-tera-auditoria-externa-a-partir-da-proxima-semana 
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Controle externo pode contribuir para a reversão da crise ambiental 
 
“O engajamento dos tribunais de contas no controle das ações governamentais que 
impactam o meio ambiente pode contribuir para a mudança de mentalidade da 
sociedade.” A declaração é do ambientalista Fábio José Feldmann, ex-deputado federal, 
durante palestra na mesa redonda O TCE-GO e o Meio Ambiente - Licenças Ambientais 
e a preservação do Rio Araguaia, promovida nesta quarta-feira (21/set) pelo Tribunal de 
Contas do Estado. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/controle-externo-pode-contribuir-para-a-reversao-da-crise-
ambiental 
 
Especialistas falam sobre atuação do Tribunal de Contas nas questões ambientais 
 
Ao recepcionar os convidados para a mesa redonda sobre o Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás e o Meio Ambiente – Licenças ambientais e a preservação do Rio 
Araguaia: o que fazer?, o presidente Edson Ferrari destacou hoje (21/set), a importância 
do tema para a atual e as futuras gerações, o desafio da preservação do Rio Araguaia, 
um dos maiores e mais valiosos patrimônios de Goiás. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/especialistas-falam-sobre-atuacao-do-tribunal-de-contas-nas-
questoes-ambientais 
 
TCE-MT 
Presidente do TCE-MT destaca papel das controladorias em abertura de encontro 
nacional 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, participou da abertura do XVIII Encontro Nacional de Controle Interno, nesta 
quarta-feira (21), em Cuiabá. Pautas da agenda de Integridade nos órgãos, como 
controle social, boa governança, ESG (ambiental, social e governança) e tecnologia são 
alguns assuntos abordados ao longo do evento, que se estende até esta quinta-feira (22). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-destaca-papel-das-controladorias-
em-abertura-de-encontro-nacional/54875 
 
TCE-MG 
Plano de trabalho para definir as boas práticas na LGPD começa a ser definido 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), sediou na terça-feira (20), a 
primeira reunião após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica sobre a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), firmado com o Governo de Minas, a Assembleia 
Legislativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a Defensoria Pública, o 
Tribunal de Justiça Militar e o Ministério Público do Estado. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625902 
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Conselheiro ministra palestra no Dia do Auditor Fiscal 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) Cláudio Terrão ministrou 
ontem, 21/09/2022, na Faculdade Santo Agostinho, em Sete Lagoas, palestra 
destacando a importância da Auditoria Fiscal. O conselheiro foi o convidado de honra da 
Associação dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais de Sete Lagoas (AASFIT) para 
comemorar o Dia do Auditor Fiscal. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625898 
 
TCE-PA 
Membros do Ministério Público e Ministério Público de Contas são agraciados com 
Medalha Serzedello Corrêa 
 
Cinco autoridades estaduais foram homenageadas em nova sessão solene de outorga da 
Medalha Serzedello Corrêa realizada nesta quarta-feira, 21, pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Pará (TCE-PA). A cerimônia faz parte da programação alusiva em 
comemoração aos 75 anos da Corte de Contas. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6741-membros-do-ministerio-publico-e-
ministerio-publico-de-contas-sao-agraciados-com-medalha-serzedello-correa 
 
TCM-PA 
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/ 
 
Cautelar do TCMPA suspende licitação de mais de R$ 39 milhões 
 
Por apresentar indícios de irregularidades, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Pará (TCMPA) homologou medida cautelar emitida monocraticamente pelo 
conselheiro Lúcio Vale, que suspendeu o edital de Pregão Eletrônico da Prefeitura de 
São Félix do Xingu, visando a contratar empresa para serviços de recuperação e 
pavimentação asfáltica e aquisição de massa asfáltica e ligante asfáltico com valor de 
referência de R$ 39,3 milhões. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/cautelar-do-tcmpa-suspende-licitacao-de-mais-de-r-39-
milhoes/ 
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Conselheiro Daniel Lavareda participa de encontro nacional em MG 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) é a sede para o Encontro 
Nacional de Corregedorias e Ouvidorias (ENCO) deste ano. O evento existe desde 2018 
e tem como principal objetivo “fomentar e disseminar o conhecimento na área de Controle 
Externo e Controle Social, promovendo o compartilhamento de ideias, informações e 
experiências, na busca pelo aprimoramento e fortalecimento das Corregedorias e 
Ouvidorias dos Tribunais de Contas do país e, com isso, a melhoria crescente e contínua 
dos resultados efetivos das instituições”. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/conselheiro-daniel-lavareda-participa-de-encontro-
nacional-em-mg/ 
 
TCE-PR 
Lançado manual para implantar conselho de usuários de serviços dos TCs 
 
Foi lançado nesta semana o Manual de Orientações Técnicas para a Criação do 
Conselho de Usuários dos Serviços Públicos nos Tribunais de Contas do Brasil. A 
apresentação do material, que atende as exigências da Lei nº 13.460/2017, ocorreu na 
tarde desta terça-feira (20 de setembro), durante o Encontro Nacional de Ouvidorias e 
Corregedorias dos Tribunais de Contas (Enco 2022), realizado na sede do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O evento foi realizado entre 
segunda (19) e esta quarta-feira (21). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/lancado-manual-para-implantar-conselho-de-usuarios-
de-servicos-dos-tcs/9998/N 
 
Municípios devem seguir orientações do TCE-PR ao licitarem a compra de máquinas 
 
Ao julgar recentemente processos a respeito de licitações promovidas por cinco 
municípios sob sua jurisdição para a aquisição de máquinas pesadas - como 
escavadeiras, motoniveladoras, pás carregadeiras e rolos compactadores -, o Pleno do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) emitiu orientações que devem ser seguidas por 
todas as prefeituras paranaenses ao promoverem certames do tipo, a fim de que não 
corram o risco de terem suas disputas cautelarmente suspensas pela Corte. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/municipios-devem-seguir-orientacoes-do-tce-pr-ao-
licitarem-a-compra-de-maquinas/9987/N 
 
TCE-PE 
ENCO 22: Valdecir Pascoal fala sobre a ética no processo de controle 
 
O conselheiro e corregedor-geral Valdecir Pascoal e servidores representaram o Tribunal 
de Contas de Pernambuco no Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas (ENCO 2022), em Minas Gerais. O evento aconteceu de 19 a 21 de 
setembro. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6738-enco-22-valdecir-pascoal-fala-sobre-a-etica-no-processo-de-
controle 
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TCE-PI 
TCE Piauí lança cartilha com orientações aos gestores estaduais 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), em sua missão de fiscalizar e de 
orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade, 
lançou na manhã desta quinta-feira (22) a cartilha “Final de Mandato, Ano Eleitoral e 
Transição Governamental: Cartilha de Orientações aos Gestores Estaduais”, com liturgia 
e acervo técnico de suma relevância, balizando uma atuação responsiva por parte dos 
gestores 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-lanca-cartilha-com-orientacoes-aos-gestores-
estaduais/ 
 
TCM-RJ 
Comissão da ATRICON atesta qualidade da gestão do TCMRJ 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz 
Antonio Guaraná, recebeu hoje, 22/09, o certificado de garantia da qualidade de gestão 
do TCMRJ, emitido pela comissão de fiscalização da ATRICON. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16453&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
Comissão de Garantia da Qualidade do MMD-TC inicia avaliação no TCE-RS 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) recebeu nesta quinta 
(22) os integrantes da Comissão da Qualidade do projeto Marco de Medição e 
Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), coordenado pela Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/comissao-de-garantia-da-qualidade-do-mmd-tc-
inicia-avaliacao-no-tce-rs-2/ 
 
TCE-RO 
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-SP 
Tribunal de Contas ganha novo site para divulgar conteúdo digital 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou nesta quarta-feira (21/9) o 
site Hub TCESP, um ambiente virtual, dentro do portal institucional, que reúne todo o 
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conteúdo informativo e digital de comunicação, com vídeos, fotos, notícias, podcasts e 
outros materiais que divulgam as atividades da Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-ganha-novo-site-para-divulgar-conteudo-
digital 
 
TCE-SE 
TCE promove debate com órgãos de saúde para ampliar vacinação em Sergipe 
 
Com o objetivo de contribuir para que a cobertura vacinal contra a poliomielite atinja 
números satisfatórios, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) promoveu reunião nesta 
quarta-feira, 21, com dirigentes das secretarias de Saúde do Estado e de Aracaju, bem 
como da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2146 
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