
 
 

   

 

  Nº 128/2022 Data: 30-09-22 

TCU 
TCU verifica 92 riscos para políticas públicas de desenvolvimento industrial 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro-substituto Weder 
de Oliveira, levantamento com a finalidade de conhecer as políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento industrial, como elas estão articuladas e quais os riscos e pontos 
críticos que podem comprometer seus objetivos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-92-riscos-para-politicas-publicas-de-
desenvolvimento-industrial.htm 
 
TCU aprova reestatização da BR-163 em Mato Grosso 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, 
acompanhamento da proposta da Concessionária Rota do Oeste S/A (CRO) à Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com o intuito de transferência do controle 
acionário e de celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito da concessão 
da BR-163/MT. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-reestatizacao-da-br-163-em-mato-
grosso.htm 
 
TCU e GAO se reúnem para aprofundar discussão de temas relacionados à Intosai 
 
Em missão oficial a Washington, representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) 
participaram de uma reunião técnica no Government Accountability Office (GAO), a 
instituição de controle norte-americana. No encontro, o ministro Bruno Dantas, presidente 
em exercício do TCU, e o controlador-geral dos Estados Unidos, Gene Dodaro, discutiram 
temas relacionados à Intosai, dada a relevância da atuação dos dois países na 
organização. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-e-gao-se-reunem-para-aprofundar-
discussao-de-temas-relacionados-a-intosai.htm 
 
Auditoria do sistema de votação brasileiro é apresentada à missão de observação eleitoral 
da OEA 
 
O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, 
reuniu-se nesta terça-feira (27/9) com o chefe da Missão de Observação Eleitoral (MOE) 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) que atuará nas eleições gerais do Brasil 
deste ano, o ex-chanceler do Paraguai Rubén Dario Ramírez Lezcano. O ministro 
apresentou à equipe a auditoria do sistema de votação eletrônica brasileiro em andamento 
no Tribunal desde 2021 e detalhou o trabalho que será desenvolvido no dia da eleição e 
no pós-eleição. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-sistema-de-votacao-brasileiro-e-
apresentada-a-missao-de-observacao-eleitoral-da-oea.htm 
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TCE-AC 
TCE/AC APRESENTA PAINEL DE INDICADORES AO CEDCA 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre apresentou na manhã desta quarta-feira, 28, o 
Painel de Indicadores Educacionais e o Painel de Indicadores da Saúde para membros do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Acre – CEDCA. 
https://tceac.tc.br/2022/09/29/tce-ac-apresenta-painel-de-indicadores-ao-cedca/ 
 
TCE/AC PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA AMAC 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre participou na manhã desta quarta-feira, 28, da 
Audiência Pública da Licitação do Transporte Coletivo Público no auditório da Associação 
dos Municípios do Acre – AMAC. 
https://tceac.tc.br/2022/09/29/tce-ac-participa-de-audiencia-publica-na-amac/ 
 
TCE-BA 
TCE/BA celebra Dia Mundial do Coração e orienta sobre adoção de hábitos saudáveis 
 
Para marcar a passagem do Dia Mundial do Coração, celebrado nesta quinta-feira (29.09), 
o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), por intermédio do Programa Saúde e 
Bem-Estar do Seras, distribuiu para os servidores um folheto com dicas saudáveis, 
elaboradas pelo médico Marcelo Lacerda, e uma maçã, fruto que possui importantes 
nutrientes que estimulam o corpo a prevenir doenças. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-celebra-dia-mundial-do-coracao-e-orienta-sobre-
adocao-de-habitos-saudaveis 
 
TCE-CE 
TCE Ceará compartilha experiência sobre planejamento estratégico com TCE Rio Grande 
do Sul 
 
A experiência na construção do Plano Estratégico 2021-2026 do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará foi compartilhada, nesta quarta-feira (28/9), com equipe do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O encontro virtual contou com a presença do 
secretário de Governança do TCE Ceará, Auriço Oliveira, do assessor administrativo de 
Governança do TCE Ceará, Bernardo Sanford, e da coordenadora da Assessoria de 
Gestão e Controle Interno do TCE Rio Grande do Sul, Rosane Moretti. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5115-tce-ceara-compartilha-experiencia-
sobre-planejamento-estrategico-com-tce-rio-grande-do-sul-2 
 
TCE-ES 
Em audiência pública, TCE-ES apresentará alterações PCA 2022 e PCM – Contas 2023 
no sistema CidadES Contas 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão virtual 
do último dia 15, decidiu reformar parcialmente o Parecer em Consulta 28/2021, em 
julgamento de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público Especial de Contas. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-reforma-parcialmente-parecer-em-consulta-encaminhado-
pela-assembleia-legislativa/ 
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TCE-GO 
TCE-GO mantém certificações ISO 9001 e 14001 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) recebeu hoje (28/set) de auditores 
ligados à Certificadora ICQ Brasil a informação de que será recomendada a manutenção 
das certificações ISO 9001 e 14001. As certificações foram obtidas pela primeira vez em 
2018, e conquistadas novamente no ano passado. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-mantem-certificacoes-iso-9001-e-14001 
 
TCM-GO 
TCMGO participa de encontro virtual do Comitê Técnico da Primeira Infância do IRB 
 
Auditores, conselheiros e outros profissionais dos Tribunais de Contas realizaram hoje, 29, 
um encontro virtual par discutir a avaliação das políticas públicas para a primeira infância 
do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância do Instituto Rui 
Barbosa (IRB). O auditor Roberto Coutinho representou o TCMGO, que participa do Comitê 
presidido pelo conselheiro Edson Ferrari, presidente do TCE-GO. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/tcmgo-participa-de-encontro-virtual-do-comite-
tecnico-da-primeira-infancia-do-irb/ 
 
TCMGO participa de 2ª reunião do “PNE Aqui” em Aragoiânia 
 
O Projeto “PNE Aqui” (Plano Nacional de Educação) em Aragoiânia faz parte do Termo de 
Cooperação Técnica do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás (TCMGO). 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/09/tcmgo-participa-de-2a-reuniao-do-pne-aqui-em-
aragoiania/ 
 
TCE-MT 
Silva Freire é homenageado durante Manhã Poética realizada pelo TCE-MT 
 
Artistas, agentes culturais, servidores e colaboradores do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT) se reuniram nesta quarta-feira (28) para homenagear um dos mais 
importantes escritores do estado: Benedicto Sant’Anna da Silva Freire. A vasta obra foi 
reverenciada no evento “Manhã Poética”, realizado na Escola Superior de Contas, que leva 
seu nome. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/silva-freire-e-homenageado-durante-manha-poetica-
realizada-pelo-tce-mt/54936 
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Apresentadas à comitê do IRB, boas práticas do TCE-MT são apontadas como referência 
nacional 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apresentou uma série de boas práticas 
do controle externo ao Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da Administração 
Pública (CTE-SAP) do Instituto Rui Barbosa (IRB). Em visita técnica realizada nesta quarta-
feira (28), os representantes da instituição também levantaram informações junto à Escola 
Superior de Contas, Ouvidoria Geral e Corregedoria Geral do órgão. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/apresentadas-a-comite-do-irb-boas-praticas-do-tce-mt-
sao-apontadas-como-referencia-nacional/54934 
 
TCE-MS 
TCE-MS prestigia evento de certificação da UFMS na Jornada de Excelência 
 
A coordenadora-geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), Sandra Rose 
Rodrigues, representou o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul na 
cerimônia de “Certificação da UFMS na Jornada de Excelência – Avanços para a 
Excelência – 750 pontos”. A solenidade foi realizada na manhã desta quinta-feira, 29 de 
setembro, no Auditório do Complexo EAD e Escola de Extensão da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6789/tce-ms-prestigia-evento-de-certificacao-
da-ufms-na-jornada-de-excelencia 
 
TCE-MG 
TCE identifica irregularidades em convênios celebrados com Centro Infantil no Triângulo 
Mineiro 
 
O colegiado da Segunda Câmara, na sessão dessa quinta-feira (29/09), acompanhou o 
entendimento do conselheiro substituto Licurgo Mourão na Tomada de Contas Especial n. 
1040739 e considerou irregulares os convênios n. 09/2014, n. 06/2015 e n. 13/2016, 
celebrados entre a Prefeitura de Ituiutaba e o Centro Infantil Nossa Senhora das Vitórias. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625922 
 
MPC recebe visita de estudantes do Instituto de Educação Latinoamericano 
 
O Ministério Público de Contas de Minas Gerais (MPC) recebeu, na manhã desta quinta-
feira (29), a visita de alunos do 4º período de direito do Instituto de Educação Superior 
Latinoamericano (IESLA). Os estudantes conheceram as instalações do MPC e assistiram 
a uma palestra feita pela procuradora Cristina Melo, que apresentou as competências do 
órgão e sua forma de atuação no estado. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625924 
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Levantamento sobre Siafic tem 93,3% de adesão dos municípios 
 
O levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) 
em todos os 853 municípios sobre a implantação do Sistema Único e Integrado de 
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic) teve uma excelente 
adesão. Ao todo, 796 prefeituras responderam ao questionário elaborado pela corte de 
contas, o que representa 93,32% dos municípios mineiros. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625925 
 
TCM-PA 
TCMPA recomenda a não aprovação das contas de 2020 da Prefeitura de Santarém Novo, 
e devolução de R$ 11 milhões 
 
Por não ter cumprido o dever constitucional de prestar contas, o Pleno do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) emitiu parecer prévio recomendando a não 
aprovação, pela Câmara de Vereadores, das contas anuais de 2020 do chefe do Poder 
Executivo Municipal de Santarém Novo, Laércio Costa de Melo, que terá de devolver R$ 
11.054.809,91 ao Município, com juros e correção monetária. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-recomenda-a-nao-aprovacao-das-contas-de-
2020-da-prefeitura-de-santarem-novo-e-devolucao-de-r-11-milhoes/ 
 
TCE-PR 
Ivaí revoga licitação para obra em centro de eventos suspensa cautelarmente 
 
Após o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinar, por meio de medida cautelar, 
a suspensão da Concorrência Pública nº 1/2022, lançada pela Prefeitura de Ivaí, a 
administração desse município da Região Central do Paraná decidiu revogar o 
procedimento licitatório. O certame tinha como objetivo a contratação de empresa para 
instalar cobertura em estrutura metálica do Centro Municipal de Eventos. A decisão da 
Corte foi provocada por Representação da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) 
formulada por empresa interessada na disputa. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ivai-revoga-licitacao-para-obra-em-centro-de-eventos-
suspensa-cautelarmente/10010/N 
 
TCE-PR orienta sobre incidência de aumento de remuneração em consórcio público 
 
A majoração de remuneração e a criação de gratificações no âmbito dos consórcios 
públicos, autorizadas pela assembleia-geral, apenas têm incidência a partir da data de 
vigência da última lei ratificadora dos entes consorciados, em observância às disposições 
do artigo 12 da Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-orienta-sobre-incidencia-de-aumento-de-
remuneracao-em-consorcio-publico/10005/N 
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TCE-PR suspende licitação de Guarapuava para contratação de consultoria técnica 
 
Por meio da emissão de medida cautelar, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-
PR) determinou a suspensão da Tomada de Preços nº 11/2022, promovida pelo Município 
de Guarapuava, na Região Central do Paraná. A licitação tem como objetivo a contratação 
de consultoria técnica para a prestação de serviços de verificação independente do 
contrato de concessão firmado entre a prefeitura e empresa especializada para operação 
do sistema de iluminação pública municipal. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-suspende-licitacao-de-guarapuava-para-
contratacao-de-consultoria-tecnica/10018/N 
 
TCE-PI 
Tribunal prorroga prazo para órgãos regularizarem informações sobre licitações e contratos 
 
A Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) autorizou a prorrogação 
do prazo para prestação de informações relativas a licitações e contratos, bem como dos 
seus atos de execução, nos sistemas Licitações Web e Contratos Web. A decisão, ad 
referendum do Plenário da Corte de Contas, estendeu o prazo para que os órgãos 
estaduais e municipais do Piauí disponibilizem os dados sobre licitações e contratos até o 
dia 31 de outubro. 
https://www.tce.pi.gov.br/tribunal-prorroga-prazo-para-orgaos-regularizarem-informacoes-
sobre-licitacoes-e-contratos/ 
 
TCE-RJ 
Saúde terá de prestar esclarecimentos sobre andamentode licitação para regularizar o 
SAMU 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em acórdão proferido na 
sessão plenária desta quarta-feira (28/09), determinou que o atual secretário estadual de 
Saúde apresente, em um prazo de 15 dias, esclarecimentos a respeito do andamento do 
processo licitatório para a regularização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), que vinha operando sem cobertura contratual e com pagamentos realizados 
mediante termos de ajustes de contas (TAC) – instrumentos de reconhecimento de dívida 
pela Administração Pública. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/saude_tera_de_prestar_esclarecimentos_sobre_
andamento_de_licitacao_para_regularizar_o_samu 
 
TCE-RN 
TCE realiza painel para planejamento de auditoria sobre o combate à violência de gênero 
 
A equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) realizou nesta semana um 
painel com especialistas para o planejamento de uma auditoria operacional, a ser 
produzida nos próximos meses, para avaliar as políticas públicas de combate à violência 
de gênero. O painel foi realizado nesta quarta e quinta-feira (28 e 29 de setembro) e contou 
com a participação de instituições e autoridades que atuam no combate à violência de 
gênero. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4272#gsc.tab=0 
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TCE-SC 
Conselheiro do TCE/SC participa de reunião de comitê técnico do IRB voltado para a 
proposição de ações relacionadas à primeira infância, no âmbito da fiscalização 
 
O conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
participou, na manhã desta quinta-feira (29/9), da reunião técnica do Comitê Técnico de 
Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa (IRB). As 
atividades do grupo buscam apresentar propostas de iniciativas/ações que fortaleçam a 
atuação de todos os Tribunais de Contas do Brasil nas questões relacionadas à primeira 
infância, especialmente nos indicadores que demonstram o panorama de atendimento da 
população mais vulnerável, com base no Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal 
13.257/2016). 
https://www.tcesc.tc.br/conselheiro-do-tcesc-participa-de-reuniao-de-comite-tecnico-do-
irb-voltado-para-proposicao-de-acoes 
 
TCE-SP 
Tribunal de Contas lança Sala de Imprensa com conteúdo digital 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou uma área virtual, dentro do 
portal institucional, dedicada, especialmente, para os jornalistas e os meios de 
comunicação. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-lanca-sala-imprensa-com-conteudo-digital 
 
Presidente do TCE tem audiência com Defensor Público-Geral 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Dimas Ramalho, 
realizou, na terça-feira (27/9), às 17h00, visita à Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo, na Capital. Na ocasião, o Presidente do TCE foi recepcionado pelo Defensor 
Público-Geral, Florisvaldo Fiorentino Júnior. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tce-tem-audiencia-com-defensor-publico-geral 
 
TCESP e Corpo de Bombeiros discutem ações preventivas e planos de emergência 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou, ontem (28/9), às 9h00, 
no Auditório ‘Ministro Genésio de Almeida Moura’, no Prédio-Sede, na Capital, reunião para 
tratar sobre planejamento para situações de emergência nos três prédios do órgão 
localizados na região Central de São Paulo. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-e-corpo-bombeiros-discutem-acoes-preventivas-e-
planos-emergencia 
 
TCE-SE 
TCE exigirá mais detalhamento dos gastos com Educação nas prestações de contas 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) implementou uma série de inovações no seu 
sistema de auditoria, o Sagres, já com foco nas prestações de contas anuais do exercício 
2023. As novidades foram apresentadas na última terça-feira, 27, a profissionais da área 
contábil que atuam junto aos municípios sergipanos. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2152 

https://www.tcesc.tc.br/conselheiro-do-tcesc-participa-de-reuniao-de-comite-tecnico-do-irb-voltado-para-proposicao-de-acoes
https://www.tcesc.tc.br/conselheiro-do-tcesc-participa-de-reuniao-de-comite-tecnico-do-irb-voltado-para-proposicao-de-acoes
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-lanca-sala-imprensa-com-conteudo-digital
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tce-tem-audiencia-com-defensor-publico-geral
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-e-corpo-bombeiros-discutem-acoes-preventivas-e-planos-emergencia
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-e-corpo-bombeiros-discutem-acoes-preventivas-e-planos-emergencia
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2152

