
 
 

   

 

  Nº 130/2022 Data: 04-10-22 

TCU 
Presidente em exercício do TCU acompanha trabalhos da Justiça Eleitoral no 1º turno das 
eleições 
 
Na tarde deste domingo (2/10), o presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, 
esteve na Escola Canadense, em Brasília (DF), para verificar o andamento do projeto-
piloto com biometria no Teste de Integridade das urnas eletrônicas. Foi a primeira vez que 
a Justiça Eleitoral utilizou as impressões digitais de eleitores voluntários para liberar o 
acesso às urnas sorteadas para o teste. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/presidente-em-exercicio-do-tcu-acompanha-
trabalhos-da-justica-eleitoral-e-de-auditores-do-tcu-no-1-turno-das-eleicoes.htm 
 
TCE-GO 
Gaepe-GO pede urgência em lei para seleção de gestores escolares 
 
O Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação de Goiás (Gaepe-
GO) emitiu nesta segunda-feira, 03/10, uma nota técnica (NT nº 01/2022) alertando a todos 
os municípios do estado sobre a urgência de avançarem na edição da legislação referente 
à seleção dos gestores escolares com base em critérios técnicos. Essa é uma das 
exigências feitas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que 
entes federados possam se habilitar ao recebimento da Complementação Valor Aluno Ano 
por Resultado (VAAR) do Novo Fundeb. O prazo para apresentação dessa ação se encerra 
em 09/10/2022. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/gaepe-go-pede-urgencia-em-lei-para-selecao-de-gestores-
escolares 
 
TCE-MT 
Tribunal de Contas busca solução técnico-jurídica para continuidade da construção de 
Sistema Ferroviário em MT 
 
A Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência (CPNJur) do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT), presidida pelo conselheiro Valter Albano e com participação 
efetiva do conselheiro Domingos Neto, decidiu pela admissibilidade de mesa técnica para 
construção de solução técnico-jurídica visando a continuidade da obra do Sistema 
Ferroviário Rondonópolis-Cuiabá-Lucas do Rio Verde em consonância com exigências 
socioambientais. A primeira reunião será realizada nesta segunda-feira (3), às 14h30. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tribunal-de-contas-busca-solucao-tecnico-juridica-para-
continuidade-da-construcao-de-sistema-ferroviario-em-mt/54952 
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TCE-MG 
 
Tribunal de Contas aprova plano de gestão escolar de Belo Horizonte 
 
As medidas propostas pela prefeitura de Belo Horizonte atendem às recomendações feitas 
pelo tribunal na deliberação proferida na Auditoria Operacional n. 1015666; assim se 
manifestou a Segunda Câmara na sessão dessa última quinta-feira (29/09), confirmando, 
dessa forma, o entendimento do relator, conselheiro substituto Licurgo Mourão. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625928 
 
TCE-PR 
Consórcio do Norte Pioneiro cancela licitação de cadeiras de rodas alvo de cautelar 
 
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) revogou o edital 
do Pregão Eletrônico nº 29/21, que havia sido suspenso de forma cautelar pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) por indícios de irregularidade. O certame objetivava 
o registro de preços para o fornecimento de meios de locomoção diversos, como cadeiras 
de rodas, adaptações e apoios, pelo valor máximo de R$ 11.230.450,00. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/consorcio-do-norte-pioneiro-cancela-licitacao-de-
cadeiras-de-rodas-alvo-de-cautelar/10012/N 
 
TCE-RJ 
Comitê de Concessões e PPPs do IRB apresenta  principais pontos que serão tratados em 
nota técnica 
 
Os principais pontos a serem abordados na primeira nota técnica do Comitê Técnico de 
Concessões, Parcerias Público-Privadas e Privatizações dos Tribunais de Contas do 
Instituto Rui Barbosa foram apresentados nesta segunda-feira, 3 de outubro. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/grupo_apresenta_os_principais_pontos_que_ser
ao_tratados_em_primeira_nota_tecnica 
 
TCM-RJ 
TCMRJ promove curso de estratégia global de auditoria 
 
O auditor de controle externo Tiago Modesto Carneiro Costa, do Tribunal de Contas da 
União, ministrou, ao longo desta semana, o curso "Construção da Estratégia Global e dos 
Termos da Auditoria" para os servidores do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ). 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16466&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCM-SP 
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças compartilha suas atividades no projeto 
Integração Interáreas Notícias 
 
Dando continuidade ao projeto Integração Interáreas do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo (TCMSP), a Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (CCF) apresentou 
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as suas atribuições e atividades na tarde desta quinta-feira (29/9), em evento virtual 
realizado pela Plataforma Teams. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51332 
 
TCE-TO 
Com foco na prevenção, TCE Tocantins dá início à campanha Outubro Rosa 
 
A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama contribuem para a redução da 
letalidade. É por isso que todos os anos há uma mobilização mundial de conscientização 
realizada neste mês e que leva o nome de Outubro Rosa. Nesta segunda-feira, 3, o 
Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) deu início à campanha numa abordagem aos 
servidores com a entrega do laço de fita cor-de-rosa, símbolo da ação. 
https://www.tceto.tc.br/com-foco-na-prevencao-tce-tocantins-da-inicio-a-campanha-
outubro-rosa/ 
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