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TCE-BA 
Representantes da Ouvidoria e Corregedoria do TCE/BA participaram de encontro 
nacional 
 
Com objetivo de promover o intercâmbio de boas práticas na busca do aprimoramento e 
do fortalecimento das corregedorias e ouvidorias dos tribunais de contas do Brasil, foi 
realizado, entre os dias 19 e 21 de setembro de 2022, o Encontro Nacional das 
Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCO 2022), na sede do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG). O evento, que acontece desde 2018, 
contou, nesta edição, com a participação de dois servidores do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia (TCE/BA), Ana Patrícia Crisóstomo Pereira, ouvidora adjunta, e 
Cristiano Rodrigues, que integra os quadros da Corregedoria. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/representantes-da-ouvidoria-e-corregedoria-do-tce-ba-
participaram-de-encontro-nacional 
 
TCM-BA 
NOVO ESTUDO DA DAM ORIENTA SOBRE O ENCERRAMENTO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, através da sua Diretoria de Assistência 
aos Municípios – DAM, publicou um novo estudo no “Pílulas Temáticas de 
Conhecimento”, no qual analisa a etapa de encerramento do processo licitatório na nova 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos – a Lei nº 14.133/2021. 
https://www.tcm.ba.gov.br/novo-estudo-da-dam-orienta-sobre-o-encerramento-do-
processo-licitatorio/ 
 
CARTA COMPROMISSO MARCA ENCONTRO DE CORREGEDORIAS E OUVIDORIAS 
DOS TCS 
 
Com objetivo de promover intercâmbio de boas práticas na busca do aprimoramento e o 
fortalecimento das corregedorias e ouvidorias dos tribunais de contas do Brasil foi 
aprovada, durante encerramento do evento ENCO 2022 – Encontro Nacional de 
Controladorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas na última quarta-feira (21/09), em 
Belo Horizonte, uma carta compromisso com diretrizes para as ouvidorias e 
corregedorias seguirem. A leitura do documento foi feita pela Coordenadora da 
Corregedoria do TCEMG, Flávia Ávila e a coordenadora da Ouvidoria do TCEMG, Renata 
Machado da Silveira, acompanhadas na mesa pelo presidente do Comitê Técnico das 
Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB, conselheiro do TCERN, Gilberto 
Jales e a conselheira Ouvidora do TCERR, Cilene Salomão. O Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia, que foi representado no evento pelo assessor técnico Maurício 
Trindade Miranda, aderiu à iniciativa. 
https://www.tcm.ba.gov.br/carta-compromisso-marca-encontro-de-corregedorias-e-
ouvidorias-dos-tcs/ 
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TCE-CE 
Análise da qualidade das rodovias foi tema do 2º Workshop do Programa Cientista Chefe 
 
A segunda edição do Workshop do Programa Cientista Chefe, recebeu nesta quinta-feira 
(22/9), o diretor de Inovação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Funcap), Jorge Barbosa Soares. Organizado pelo Instituto 
Plácido Castelo (IPC), por meio da Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Gestão da 
Informação, o evento visou apresentar as ações do Projeto Cientista Chefe - “Ciência e 
Inovação na Infraestrutura Viária do Ceará”, e contou com a presença de gestores e 
servidores do TCE Ceará e de representantes da Academia, no Plenário do Edifício 
Antônio Coelho. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5106-analise-da-qualidade-das-rodovias-
foi-tema-do-2-workshop-do-programa-cientista-chefe 
 
TCE-ES 
TCE-ES assina Protocolo de Intenções com o INPE para o monitoramento de obras 
públicas via satélite 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) assinou, nesta quinta-feira 
(22), um Protocolo de Intenções com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
para realizar ações de cooperação e inovações relativas a fiscalizações de obras e do 
meio ambiente. A assinatura foi realizada na sede do Instituto, em São Paulo, pelo 
presidente Rodrigo Chamoun e pelo diretor do INPE Clezio Marcos de Nardin. A 
Secretária de Controle Externo de Fiscalizações, Flávia Holz, assinou como testemunha 
técnica. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-assina-protocolo-de-intencoes-com-o-inpe-para-o-
monitoramento-de-obras-publicas-via-satelite/ 
 
Conselheiro Domingos Taufner e equipes da Ouvidoria e Corregedoria participam de 
Encontro em MG 
 
O conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), 
Domingos Taufner, e servidores da Ouvidoria e da Corregedoria da Corte de Contas 
participaram, esta semana, do Encontro Nacional das Corregedorias e Ouvidorias dos 
Tribunais de Contas (ENCO 2022), sediado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCE-MG). 
https://www.tcees.tc.br/conselheiro-domingos-taufner-e-equipes-da-ouvidoria-e-
corregedoria-do-tce-es-participam-de-encontro-nacional-em-minas-gerais/ 
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TCE-GO 
Serviços contratados para três hospitais geridos por OS serão inspecionados pelo TCE-
GO 
 
O Tribunal de Contas do Estado vai realizar uma inspeção na Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás (SES/GO), com o objetivo de verificar se os serviços contratados pelo 
Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada (IBGC), junto à empresa Amme Saúde, nas 
unidades hospitalares que gerencia ocorreram de maneira regular e se foram 
efetivamente prestados. Em portaria publicada na edição de hoje (22/set) do Diário 
Eletrônico de Contas, a secretária de Controle Externo do TCE-GO, Ana Paula de Araújo 
Rocha, designou equipe de trabalho para a fiscalização, definindo prazo de 40 dias úteis 
para a entrega de relatório final. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/servicos-contratados-para-tres-hospitais-geridos-por-os-
serao-inspecionados-pelo-tce-go 
 
TCM-GO 
Entidades orientam sobre ações para ampliar a adesão ao Programa Nacional de 
Imunizações 
 
O CNPTC, a Atricon, o Instituto Rui Barbosa (IRB), e a Associação Brasileira dos 
Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) enviaram correspondência aos 
presidentes dos Tribunais de Contas destacando a importância da atuação dos órgãos de 
controle quanto ao Programa Nacional de Imunizações. O documento ressalta as 
responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 
execução das ações. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/entidades-orientam-sobre-acoes-para-ampliar-a-
adesao-ao-programa-nacional-de-imunizacoes/ 
 
TCMGO participa da 8ª Assembleia Ordinária COSEMSGO 
 
O secretário de Licitações e Contratos, Vinícius Bernardes e o auditor de Controle 
Externo do tribunal, Ralf Rodrigues dialogaram sobre o Credenciamento no SUS. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/tcmgo-participa-da-8a-assembleia-ordinaria-
cosemsgo/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT reforça campanha Setembro Verde com informações sobre doação de órgãos 
 
Distribuído junto a panfletos orientativos, o laço verde, símbolo da campanha Setembro 
Verde, chamou a atenção para a conscientização da importância da doação de órgãos no 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). A ação foi realizada pela Secretaria 
Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho 
(NQVT). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-reforca-campanha-setembro-verde-com-
informacoes-sobre-doacao-de-orgaos/54890 
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TCE-MG 
Tribunal debate regulamentação do ICMS da Educação no estado 
 
Debater a regulamentação da Emenda Constitucional nº108/2020, que estabelece a 
obrigatoriedade da distribuição de, no mínimo, 10% do ICMS arrecadado pelo Estado e 
transferido aos municípios mineiros com base em indicadores de melhoria nos resultados 
de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos 
alunos. Com esse objetivo, o conselheiro Cláudio Terrão reuniu, na quinta-feira (23/09), 
na sede do TCEMG, o governo estadual, o Ministério Público, o Ministério Público de 
Contas e a Associação Mineira de Municípios. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625906 
 
Auditorias na área da saúde são apresentadas durante audiência pública no Tribunal de 
Justiça 
 
A maneira como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) está 
desenvolvendo as suas auditorias na área da saúde, bem como os resultados alcançados 
com este trabalho, foram apresentados pelo coordenador de Auditoria Operacional, Ryan 
Brwnner Lima Pereira, durante uma Audiência Pública sobre o “Fornecimento de 
Medicamentos pelos entes federados”, realizada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), nesta quinta-feira (22). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625907 
 
TCE-PA 
Feira Agroecológica retorna em setembro reunindo servidores do TCE-PA 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realizou mais uma edição da Feira 
Agroecológica no estacionamento do Anexo IV nesta sexta-feira, 23, com a oferta de 
hortaliças, frutas, crustáceos, macaxeira, queijos e óleos essenciais e demais produtos 
aos visitantes. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6747-feira-agroecologica-retorna-em-
setembro-reunindo-servidores-do-tce-pa 
 
TCE-PB 
ENTIDADES ORIENTAM SOBRE AÇÕES PARA AMPLIAR A ADESÃO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES 
 
A Atricon, o Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos 
Municípios e o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas enviaram 
correspondência aos presidentes dos Tribunais de Contas destacando a importância da 
atuação dos órgãos de controle quanto ao Programa Nacional de Imunizações. O 
documento ressalta as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios na execução das ações. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/entidades-orientam-sobre-acoes-para-ampliar-a-adesao-ao-
programa-nacional-de-imunizacoes 
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MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO TÊM ATÉ O DIA 30 PARA RESPONDER PESQUISA DO 
TCE-PB SOBRE AÇÕES AO COMBATE À DESERTIFICAÇÃO 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) alerta para que municípios 
inseridos na Região do Semiárido, respondam, por meio de aplicação de questionário 
eletrônico, pesquisa  para um diagnóstico sobre questões relacionadas a meio ambiente, 
agricultura familiar, tecnologias sociais hídricas e desenvolvimento rural sustentável. O 
prazo vai  até o dia 30 de setembro de 2022. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/municipios-da-regiao-do-semiarido-tem-ate-o-dia-30-para-
responder-pesquisa-do-tce-pb-sobre-acoes-ao-combate-a-desertificacao 
 
TCE-PR 
Mobilização nacional dos Tribunais de Contas defende campanhas de vacinação 
 
As entidades representativas do sistema brasileiro de controle externo se uniram para 
realizar uma campanha em defesa do Programa Nacional de Imunizações. A queda nos 
índices de vacinação - provocadas, em grande parte, pela disseminação de notícias 
falsas e ataques à ciência - torna a população mais vulnerável, especialmente as 
crianças. Os epidemiologistas já alertam para os riscos crescentes de volta de doenças já 
erradicadas, como sarampo e poliomielite, que podem deixar sequelas e causar mortes. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/mobilizacao-nacional-dos-tribunais-de-contas-defende-
campanhas-de-vacinacao/10004/N 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ determina suspensão de processo licitatório de R$ 1,9 bilhão em Duque de 
Caxias 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou a suspensão 
imediata do processo licitatório da Prefeitura de Duque de Caxias que tem como objeto a 
concessão administrativa para a implementação de central de processamento de 
resíduos sólidos urbanos (CPRSU) no município. O Edital de Licitação de Concorrência 
Pública tinha o valor estimado de R$ 1,954 bilhão com data de realização prevista para o 
dia 19 de setembro. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_determina_suspensao_de_processo_licitat
orio_de_r_19_bilhao_em_duque_de_caxias 
 
TCM-RJ 
TCMRJ lança Calendário do Controle Social 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) desenvolveu o Calendário 
do Controle Social, com o objetivo de facilitar o acesso às informações, agora reunidas 
num só lugar, sobre prazos legais referentes ao ciclo orçamentário e à responsabilidade 
fiscal do Município. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16454&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
 
 
 



 
 

   

 
TCE-RN 
IRB disponibiliza versões finais das Cartas Compromisso aprovadas no ENCO 2022 
 
O Instituto Rui Barbosa disponibilizou as versões finais das Cartas Compromisso 
aprovadas no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias, realizado durante os 
dias 19 e 21 de setembro no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), 
sob coordenação do Comitê de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4269#gsc.tab=0 
 
TCE-RO 
Com apoio do TCE-RO e ESCon, Rede de Controle da Gestão Pública realiza 2ª Mesa-
Redonda para debater Mecanismos de Prevenção à Corrupção 
 
A Rede de Controle da Gestão Pública nos Estados, em atenção ao Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção (PNPC), realizou em parceria com o Tribunal de Contas 
(TCE-RO) e o Ministério Público de Contas (MPC-RO), sob a organização da Escola 
Superior de Contas (ESCon), a 2ª Mesa-Redonda – Mecanismos de Prevenção: 
Componente Controles Preventivos. 
https://tcero.tc.br/2022/09/23/com-apoio-do-tce-ro-e-escon-rede-de-controle-da-gestao-
publica-realiza-2a-mesa-redonda-para-debater-mecanismos-de-prevencao-a-corrupcao/ 
 
Distribuição de mudas de árvores marca a campanha “Adote o Futuro” realizada pela 
Ecoliga/TCE-RO 
 
Dentro da campanha “Adote o Futuro”, uma realização da Ecoliga-RO – rede de 
sustentabilidade composta pelo Tribunal de Contas (TCE-RO) e outros órgãos públicos 
rondonienses –, em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, foram 
distribuídas nessa quinta-feira (22/9) 250 mudas de árvores a agentes públicos do 
Tribunal de Contas. 
https://tcero.tc.br/2022/09/23/distribuicao-de-mudas-de-arvores-marca-a-campanha-
adote-o-futuro-realizada-pela-ecoliga-tce-ro/ 
 
TCE-SC 
Experiências do TCE/SC na área ambiental são relatadas em evento da Olacefs, no 
México 
 
O vice-presidente de Relações Internacionais da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon) e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, foi o porta-voz de 
uma das mesas da oficina que abordou a incorporação do tema das mudanças climáticas 
nas auditorias executadas pelos órgãos de controle externo, na 31ª Assembleia-Geral 
Ordinária da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Olacefs). 
https://www.tcesc.tc.br/experiencias-do-tcesc-na-area-ambiental-sao-relatadas-em-
evento-da-olacefs-no-mexico 
 
TCE-SP 
Presidente do TCE visita Instituto do Coração 



 
 

   

 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Conselheiro 
Dimas Ramalho, realizou, na terça-feira (20/9), uma visita ao Instituto do Coração (Incor), 
hospital público universitário especializado em cardiologia, pneumologia e cirurgias 
cardíaca e torácica, e que integra o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 
(USP). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tce-visita-instituto-coracao 
 
 
 
Programa Controle Externo debate serviços prestados pelo Terceiro Setor 
 
A TV Alesp exibe, na sexta-feira (23/9), às 20h30, edição do programa Controle Externo 
que abordará a questão dos serviços prestados por meio de entidades do Terceiro Setor. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-programa-controle-externo-debate-servicos-prestados-
pelo-terceiro-setor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


