
 
 

   

 

  Nº 127/2022 Data: 29-09-22 

TCU 
TCU aponta possível dano ao erário de R$ 277 milhões na nova subida de Petrópolis 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou novamente, sob a relatoria do ministro 
Walton Alencar Rodrigues, auditoria relativa ao Fiscobras 2016 nas obras da Nova Subida 
da Serra (NSS) de Petrópolis (RJ). A auditoria examinou agora a implementação das 
medidas deliberadas pelo TCU em 2018 (Acórdão 1.452/2018-Plenário). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aponta-possivel-dano-ao-erario-de-r-277-
milhoes-na-nova-subida-de-petropolis.htm 
 
Conheça a parceria entre o TCU e a organização Programando o Futuro 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) celebrou Acordo de Cooperação Técnica com a 
Programando o Futuro, organização da sociedade civil com atuação em todo o território 
nacional que desenvolve projetos em parceria com entidades, empresas e poder público. 
A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos e cumpre a responsabilidade 
socioambiental das instituições públicas e da legislação ambiental brasileira. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/conheca-a-parceria-entre-o-tcu-e-a-
organizacao-programando-o-futuro.htm 
 
TCE-AM 
Conselheiro do TCE-AM suspende shows de Joelma e Barões da Pisadinha em Eirunepé 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fabian Barbosa, deferiu 
pedido de medida cautelar suspendendo o contrato da Prefeitura de Eirunepé junto aos 
artistas musicais Joelma e Barões da Pisadinha para a realização de shows artísticos na 
municipalidade. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59703 
 
Presidente e vice do TCE-AM são homenageados em evento do Conselho Federal de 
Contabilidade 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, 
e a vice-presidente, conselheira Yara Lins dos Santos, foram homenageados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, na tarde desta terça-feira (27), durante o evento 
Conexão – Edição Norte, realizado no auditório Franco de Sá, na sede da Corte de Contas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59649# 
 
TCM-BA 
COMITÊ DE EDUCAÇÃO PLANEJA AÇÃO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO 
 
Conselheiros e auditores que compõem o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui 
Barbosa – órgão vinculado à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
– Atricon – se reuniram, na tarde da última terça-feira (27/09), para planejar uma ação de 
fiscalização de âmbito nacional, que será realizada no exercício de 2023.  
https://www.tcm.ba.gov.br/comite-de-educacao-planeja-acao-nacional-de-fiscalizacao/ 
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EX-PREFEITO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU É MULTADO POR USO INDEVIDO 
DE RECURSOS DO FUNDEB 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, na sessão do pleno desta terça-
feira (27/09), acataram termo de ocorrência movido contra o ex-prefeito de Cabaceiras do 
Paraguaçu, Abel Silva dos Santos. A denúncia, apresentada pela 2° Diretoria de Controle 
Externo, aponta utilização de verbas do Fundeb/Fundef para finalidades diversas daquela 
prevista em lei e o superfaturamento na contratação de artistas juninos no exercício de 
2017. 
https://www.tcm.ba.gov.br/ex-prefeito-de-cabaceiras-do-paraguacu-e-multado-por-uso-
indevido-de-recursos-do-fundeb/ 
 
TCE-CE 
Resultado do Marco de Medição de Desempenho da Atricon registra evolução dos 
indicadores do TCE Ceará 
 
“É com muita satisfação que recebemos a Declaração de Garantia da Qualidade e 
Agilidade, do Marco de Medição de Desempenho das Cortes (MMD-TC) 2022, um 
reconhecimento à expressiva evolução do TCE Ceará referente aos indicadores 
estabelecidos pela Atricon. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5112-resultado-do-marco-de-medicao-de-
desempenho-da-atricon-registra-evolucao-dos-indicadores-do-tce-ceara 
 
Sétimo episódio do webdocumentário Transparência Ativa já está disponível 
 
“Transparência - dever da gestão pública, direito do cidadão” é o tema do sétimo 
webdocumentário Transparência Ativa. O novo episódio já está disponível na plataforma 
digital. O webdoc conta com a participação da conselheira do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará, Soraia Victor, e da presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB 
-CE, Arsênia Breckenfeld. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5111-setimo-episodio-do-
webdocumentario-transparencia-ativa-ja-esta-disponivel 
 
TCE-GO 
TCE-GO encerra nesta quinta programação em comemoração aos seus 70 anos 
 
Concluindo a programação das comemorações dos 70 anos de instalação do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), amanhã (29/set) haverá apresentação e premiação 
dos vencedores dos concursos de fotos e da bandeira do TCE-GO. O evento será no 
Auditório Conselheiro José Sebba a partir de 15h30. Todos os classificados no Concurso 
de Fotografia receberão um Diploma de participação. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/chega-ao-final-as-comemoracoes-dos-70-de-instalacao-do-
tce-go 
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TCM-GO 
TCMGO reforça importância da vacinação contra a pólio e a multivacinação 
 
Diante da baixa cobertura vacinal em todo o País, o Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO) reforça aos prefeitos e secretários municipais de saúde a 
importância da adesão do Programa Nacional de Imunização (PNI). 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/tcmgo-reforca-importancia-da-vacinacao-contra-a-
polio-e-a-multivacinacao/ 
 
TCE-MT 
Identidade visual do Novo Plenário Virtual remete à agilidade, transparência e modernidade 
 
Lançada nesta semana, a logomarca do Novo Plenário Virtual do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) traduz as principais características da ferramenta: agilidade, 
modernidade, dinamismo e transparência. O conceito, desenvolvido pela Secretaria de 
Comunicação (Secom), considera a ampliação da participação dos jurisdicionados e a 
celeridade processual oferecidas por este modelo de julgamento. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/identidade-visual-do-novo-plenario-virtual-remete-a-
agilidade-transparencia-e-modernidade/54919 
 
TCE-MG 
Vem aí o I Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania 
 
Se prepare para o I Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Ele 
ocorrerá nos dias 03 e 04 de novembro, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. O congresso, organizado em parceria com o TCESP, IRB, Faculdades de 
Direitos da UFMG e da USP e Instituto de Direito Financeiro, contará com especialistas 
brasileiros e de outras nacionalidades que versarão sobre o tema central do evento. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625920 
 
Jornada de Contabilidade Pública aborda fiscalização da administração indireta em 
encerramento 
 
Uma aula sobre Direito Administrativo abriu o último dia da VIII Jornada de Contabilidade 
Pública, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), o 
Conselho Regional de Contabilidade e a Associação Mineira de Contadores Públicos hoje, 
28 de setembro. O superintendente de Controle Externo do TCE, Pedro Henrique 
Magalhães, falou sobre a atuação do Controle Externo na Administração Indireta nos 
municípios. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625919 
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TCE-PA 
Ouvidoria do TCE-PA participa do Enco 2022 
 
Nos dias 19, 20 e 21 de setembro, no auditório Vivaldi Moreira, na sede do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), foi realizado o Encontro Nacional das 
Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – ENCO 2022, uma iniciativa do 
Instituto Rui Barbosa (IRB), por meio do seu Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias 
e Controle Social. A Ouvidoria do TCE-PA esteve representada pelo Conselheiro Ouvidor 
Odilon Inácio Teixeira e por seu diretor José Ribamar de Andrade Moura. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6756-ouvidoria-do-tce-pa-participa-do-enco-
2022 
 
TCE-PB 
TCE-PB REPROVA CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM IMPUTAÇÃO DE 
DÉBITOS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
 
O Pleno do Tribunal de Contas/PB, reunido em sessão ordinária, nesta quarta-feira (28), 
rejeitou a prestação de contas da Secretaria de Estado da Educação, exercício de 2018, 
sob a responsabilidade do ex-secretário Aléssio Trindade de Barros, a quem foi arbitrada 
multa de R$ 11.707,00, diante das irregularidades apontadas pela Auditoria, ensejando o 
ressarcimento no valor de R$ 1.936.176,06, a ser feito pelas organizações sociais 
contratadas. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-reprova-contas-da-secretaria-de-educacao-com-
imputacao-de-debitos-as-organizacoes-sociais 
 
ESTUDANTES DA UFPB VISITAM TCE-PB E ACOMPANHAM SESSÃO DE 
JULGAMENTOS 
 
Alunos dos cursos de Direito, Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) ocuparam o Plenário Ministro João Agripino do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB), nesta quarta-feira (28), para ampliarem seus conhecimentos 
sobre Controle Externo, Controle Social e se aproximarem da atuação da Corte de Contas. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/estudantes-da-ufpb-realizam-visitam-tce-pb-e-acompanham-
sessao-de-julgamentos 
 
TCE-PR 
TCs reforçam apoio às vacinas na reta final da campanha contra a poliomielite 
 
Termina, nesta sexta-feira (30 de setembro) a Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Poliomielite e Multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde. A iniciativa do governo 
federal, que integra o Programa Nacional de Imunizações, conta com o apoio do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que participa de campanha em defesa do PNI 
promovida pelas entidades representativas do sistema brasileiro de controle externo. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tcs-reforcam-apoio-as-vacinas-na-reta-final-da-
campanha-contra-a-poliomielite/10016/N 
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TCE-PR sanciona falhas na execução de obra na Ceasa de Foz do Iguaçu 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou parcialmente procedente 
Tomada de Contas Extraordinária realizada por sua Sexta Inspetoria de Controle Externo 
(6ª ICE) junto à Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. (Ceasa). Por meio do 
procedimento, a unidade técnica da Corte apurou a presença de irregularidades na 
execução de reparos estruturais urgentes em um dos pavilhões da unidade atacadista da 
estatal localizada em Foz do Iguaçu. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-sanciona-falhas-na-execucao-de-obra-na-
ceasa-de-foz-do-iguacu/10013/N 
 
Suplementação em leis orçamentárias deve ser mantida em limite razoável 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) retomou nesta segunda-feira (26 de 
setembro) uma parceria com a unidade estadual do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-PR) que, ao final, representará uma ação para estimular a 
economia nos municípios. A iniciativa permitirá a capacitação de gestores, servidores 
públicos e empresários sobre o tratamento diferenciado aos pequenos e 
microempreendedores nas contratações públicas, previsto na nova Lei de Licitações e 
Contratos e já consolidado por acórdãos do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/suplementacao-em-leis-orcamentarias-deve-ser-
mantida-em-limite-razoavel/9996/N 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ e Detran-RJ assinam Termo de Ajustamento de Gestão 
 
O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 
Rodrigo Melo do Nascimento, e o presidente do Departamento de Trânsito do Estado do 
Rio de Janeiro (Detran-RJ), Adolfo Konder, assinaram, nesta terça-feira (27/09), o Termo 
de Ajustamento de Gestão (TAG) proposto pela entidade jurisdicionada, em reunião no 
Salão Nobre da Corte de Contas. O documento prevê a regularização, de forma 
escalonada, de diversos serviços e fornecimentos contratados pelo Detran sem 
formalização de instrumento contratual, no valor total de R$ 96,8 milhões. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_e_detran_rj_assinam_termo_de_ajustame
nto_de_gestao 
 
TCE-RO 
TCE-RO, MPC-RO e MP-RO celebram acordo de cooperação para atuação conjunta 
perante a nova Lei de Improbidade Administrativa 
 
A atuação conjunta em acordos de não persecução cível (ANPC), firmados em face de atos 
de improbidade administrativa, nos moldes do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 17-B da 
Lei nº 8.429/92, recentemente incluído pela Lei nº 14.230/21 (também denominada Nova 
Lei da Improbidade Administrativa), é o objeto principal do acordo de cooperação celebrado 
nessa terça-feira (27/8) entre o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO), o Ministério 
Público de Contas (MPC-RO) e o Ministério Público Estadual (MP-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/09/28/tce-ro-mpc-ro-e-mp-ro-celebram-acordo-de-cooperacao-
para-atuacao-conjunta-perante-a-nova-lei-de-improbidade-administrativa/ 
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Gestores do TCE-RO participam de Workshop de Liderança e Relacionamento na FIERO 
 
Como parte da fase de implantação do Projeto de Desenvolvimento de Líderes no Tribunal 
de Contas (TCE-RO), está sendo realizado o “Workshop de Liderança e Relacionamento”, 
cuja primeira turma reuniu, nessa terça-feira (27/9), gestores estratégicos da instituição. 
https://tcero.tc.br/2022/09/28/gestores-do-tce-ro-participam-de-workshop-de-lideranca-e-
relacionamento-na-fiero/ 
 
 
TCE-SP 
Terceiro Setor recebeu R$ 109 bilhões do Estado e dos municípios desde 2019 
 
O Governo Estadual e as Prefeituras paulistas, exceto a da Capital, destinaram um 
montante de R$ 109.426.979.648,77 a 14.371 entidades do Terceiro Setor nos últimos 
quatro anos, segundo levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-terceiro-setor-recebeu-r-109-bilhoes-estado-e-municipios-
desde-2019 
 
TCM-SP 
IRB e TCMSP promovem evento híbrido sobre a LINDB 
 
No próximo dia 5 de outubro (quarta-feira) o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (TCMSP) realizarão o evento "Os Tribunais de Contas 
e a Nova LINDB” (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51060 
 
TCE-TO 
Campanha chega ao fim, mas trabalhos de prevenção ao suicídio continuam  
 
A Coordenadoria de Saúde (COSAU) do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) 
realizou no mês de setembro a campanha “A Vida é a Melhor Escolha”, onde a 
coordenadora Marleide Alexandre e a psicóloga Juliana Marinho visitaram todos os setores 
da Corte e falaram a respeito do combate ao suicídio e a busca por ajuda. 
https://www.tceto.tc.br/campanha-chega-ao-fim-mas-trabalhos-de-prevencao-ao-suicidio-
continuam/ 
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