
 
 

   

 

  Nº 131/2022 Data: 05-10-22 

TCU 
Desestatização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães precisa de ajustes 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou o processo de desestatização para 
concessão de serviços turísticos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG), 
no Estado do Mato Grosso. Trata-se de apoio à visitação, revitalização, modernização, 
operação e manutenção dos serviços, incluindo o custeio de ações de apoio à 
conservação, proteção e gestão do parque. Foram avaliados os estudos de viabilidade, a 
minuta de edital, a minuta de contrato e seus anexos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/desestatizacao-do-parque-nacional-da-
chapada-dos-guimaraes-precisa-de-ajustes.htm 
 
Ministério do Esporte não acompanhou uso de recursos públicos repassados ao esporte 
de alto rendimento 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria sobre os índices de eficácia e de 
eficiência dos gastos com recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada 
pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva), no esporte de alto rendimento. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministerio-do-esporte-nao-acompanhou-uso-de-
recursos-publicos-repassados-ao-esporte-de-alto-rendimento.htm 
 
TCE-AC 
TCE/AC REALIZA REUNIÃO COM DIRIGENTES DA SEE PARA TRATAR SOBRE 
AUDITORIA OPERACIONAL 
 
Com o objetivo de apresentar a matriz de planejamento da Auditoria Operacional de 
Acesso ao Ensino Médio, Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Acre, 
reuniram na manhã desta terça-feira, 04, na sede do TCE dirigentes da Secretaria de 
Educação. 
https://tceac.tc.br/2022/10/04/tce-ac-realiza-reuniao-com-dirigentes-da-see-para-tratar-
sobre-auditoria-operacional/ 
 
TCE-AM 
TCE-AM convida cidadãos para discutir problemas públicos 
 
Para compreender os principais problemas públicos no Amazonas, o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-AM) está realizando uma consulta pública para ouvir a sociedade. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59886 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/desestatizacao-do-parque-nacional-da-chapada-dos-guimaraes-precisa-de-ajustes.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/desestatizacao-do-parque-nacional-da-chapada-dos-guimaraes-precisa-de-ajustes.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministerio-do-esporte-nao-acompanhou-uso-de-recursos-publicos-repassados-ao-esporte-de-alto-rendimento.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministerio-do-esporte-nao-acompanhou-uso-de-recursos-publicos-repassados-ao-esporte-de-alto-rendimento.htm
https://tceac.tc.br/2022/10/04/tce-ac-realiza-reuniao-com-dirigentes-da-see-para-tratar-sobre-auditoria-operacional/
https://tceac.tc.br/2022/10/04/tce-ac-realiza-reuniao-com-dirigentes-da-see-para-tratar-sobre-auditoria-operacional/
https://www2.tce.am.gov.br/?p=59886


 
 

   

 
TCE-CE 
TCE Ceará realiza reunião de alinhamento para implementação do Plenário Virtual na 
Corte de Contas do Piauí 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará recebeu visita técnica do TCE Piauí, na última 
sexta-feira (30/9), em vista de promover intercâmbio de informações e cooperação técnico-
científica, na cessão de uso do sistema do Plenário Virtual pela Corte piauiense. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5117-tce-ceara-realiza-reuniao-de-
alinhamento-para-implementacao-do-plenario-virtual-na-corte-de-contas-do-piaui 
 
TCE-ES 
TCE-ES emite parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura de 
Santa Leopoldina 
 
A 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão 
virtual do último dia 16, emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas da Prestação 
de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, referente ao exercício de 
2019, sob a responsabilidade do ex-Prefeito, Valdemar Luiz Horbelt Coutinho. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-emite-parecer-previo-pela-aprovacao-com-ressalvas-das-
contas-da-prefeitura-de-santa-leopoldina/ 
 
Plenário dá provimento parcial à recurso e reduz ressarcimento para ex-prefeito de João 
Neiva 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão virtual 
do último dia 22, deu provimento parcial ao Recurso de Reconsideração interposto pelo ex-
prefeito de João Neiva Luiz Carlos Peruchi, em face do Acórdão 547/2021. 
https://www.tcees.tc.br/plenario-da-provimento-parcial-a-recurso-e-reduz-ressarcimento-
para-ex-prefeito-de-joao-neiva/ 
 
TCM-GO 
Municípios devem providenciar com urgência leis para a seleção de gestores escolares 
 
O conselheiro do TCMGO e um dos coordenadores do Gabinete de Articulação para a 
Efetividade da Política da Educação de Goiás (Gaepe-GO) – Fabrício Motta – esteve no 
Bom Dia Goiás, da TV Anhanguera,  desta terça-feira, 3, falando sobre a necessidade dos 
municípios  providenciarem leis para a seleção de diretores de escola com base em 
critérios técnicos. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/fmnobdg03-10/ 
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Gaepe-GO pede urgência às Secretarias de Educação para cumprimento de exigência do 
VAAR-FUNDEB sobre seleção de gestores escolares 
 
O Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação de Goiás (Gaepe-
GO) emitiu nesta segunda-feira, 3/10, 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 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://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/gaepe-go-pede-urgencia-as-secretarias-de-
educacao-para-cumprimento-de-exigencia-do-vaar-fundeb-sobre-selecao-de-gestores-
escolares/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT e CGE planejam atuação conjunta em obras de infraestrutura 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e a Controladoria Geral do Estado (CGE-MT)  
planejam atuação conjunta para a realização de auditorias em obras de infraestrutura. A 
parceria foi proposta pelo presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli, em visita 
do secretário-controlador geral do estado, Emerson Hideki Hayashida, à Corte de Contas 
para divulgação do XVIII Encontro Nacional de Controle Interno (Conaci), realizado em 
Cuiabá (MT). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-cge-planejam-atuacao-conjunta-em-obras-de-
infraestrutura/54956 
 
Direitos de comunidades indígenas e construção de ferrovia são temas de mesa técnica 
conduzida pelo TCE-MT 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) formou mesa técnica para apontar 
soluções para a continuidade da obra do Sistema Ferroviário Rondonópolis-Cuiabá-Lucas 
do Rio Verde. O objetivo é garantir o cumprimento de exigências socioambientais 
relacionadas às comunidades indígenas Tadarimana e Teresa Cristina, por onde passa o 
empreendimento. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/direitos-de-comunidades-indigenas-e-construcao-de-
ferrovia-sao-temas-de-mesa-tecnica-conduzida-pelo-tce-mt/54963 
 
Presidente do TCE-MT anuncia que instituição oferecerá exames durante Outubro Rosa 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, lançou, durante a sessão ordinária desta terça-feira (4), a campanha Outubro Rosa. 
O movimento diz respeito à conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do 
câncer de mama e de colo de útero (CCO). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-anuncia-que-instituicao-oferecera-
exames-durante-outubro-rosa/54964 
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TCE-MG 
Tribunal de Contas adere à Rede Mineira de Laboratórios de Inovação 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), conselheiro 
Mauri Torres, assinou na manhã desta terça-feira (4), o termo de adesão à Rede Mineira 
de Laboratórios de Inovação, em solenidade que contou com a participação de diversas 
instituições e órgãos públicos do estado, no auditório do Tribunal Pleno do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625935 
 
Contratação de inovações abre programação do Ada Lovelace 2022 
 
Contratação de inovações e o papel do controle. Esse foi o tema da palestra de abertura 
do Dia da Inovação Ada Lovelace de 2022, na segunda-feira (03/10). No formato virtual, 
ela foi ministrada pela auditora do Tribunal de Contas da União, Tânia Chioato, e mediada 
pela superintendente de Controle Externo do TCEMG, Pedro Henrique Azevedo. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625931 
 
Dia da Inovação: Presidente incentiva busca por evolução tecnológica e presta 
homenagem a servidores 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), conselheiro 
Mauri Torres, considerou como uma “obrigação” da instituição a busca pela evolução 
tecnológica e o desenvolvimento de sistemas e projetos que aumentem a qualidade do 
serviço prestado pela Corte de Contas mineira no controle externo. A declaração do 
presidente abriu a quarta edição do Dia da Inovação Ada Lovelace, realizado na tarde desta 
segunda-feira (03), no auditório Vivaldi Moreira. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625933 
 
TCM-PA 
TCMPA responde consulta sobre a aplicação de verbas oriundas da CFEM 
 
O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) homologou voto do 
conselheiro Antonio José Guimarães, com respostas a perguntas formuladas em consulta 
feita pela Prefeitura de Terra Santa, sobre a aplicação de recursos da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-responde-consulta-sobre-a-aplicacao-de-
verbas-oriundas-da-cfem/ 
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TCE-PR 
Tribunal e AMP acertam detalhes finais de evento conjunto sobre a Nova PCA 
 
Os últimos detalhes para a realização do seminário técnico Nova PCA: Cenários para 
Prefeitos e Vereadores foram definidos na manhã desta terça-feira (4 de outubro), em 
reunião entre o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Fabio 
Camargo, e o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Aparecido José Weiller 
Junior, prefeito de Jesuítas (Oeste), mais conhecido como Junior Weiller. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunal-e-amp-acertam-detalhes-finais-de-evento-
conjunto-sobre-a-nova-pca/10033/N 
 
TCE-PR julgará o parecer das contas de 2021 do governador nesta quarta, dia 5 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) marcou para esta quarta-feira (5 de 
outubro) a sessão de julgamento do Parecer Prévio sobre as contas de 2021 do governador 
Carlos Roberto Massa Júnior. A sessão extraordinária nº 1/22 do Tribunal Pleno, realizada 
por videoconferência, terá início às 14 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do TCE-
PR no YouTube. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-julgara-o-parecer-das-contas-de-2021-do-
governador-nesta-quarta-dia-5/10027/N 
 
Mariópolis deve anular transferência de terreno feita indevidamente a empresa 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou que a Prefeitura 
de Mariópolis adote as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para anular a 
transferência, celebrada em 2015, de um terreno de propriedade desse município da 
Região Sudoeste para uma microempresa. A ação deve ser realizada em até 60 dias após 
o trânsito em julgado da decisão, da qual cabe recurso. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/mariopolis-deve-anular-transferencia-de-terreno-feita-
indevidamente-a-empresa/10015/N 
 
TCE-PE 
Auditoria constata fim de lixão no município de Flores 
 
Sob a relatoria do conselheiro Carlos Neves, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas 
julgou regular, com ressalvas, o objeto de uma Auditoria Especial (Processo TC nº 
21100926-0) realizada no município de Flores para avaliar se o antigo lixão da localidade 
continuava ativo, após inspeções feitas no local. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6754-auditoria-constata-fim-de-lixao-no-municipio-de-flores 
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Entidades de Controle recomendam auditoria na vacinação aos TCs 
 
Tribunais de Contas de todo o país receberam recomendação da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e do Instituto Rui Barbosa, através do Comitê 
Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, da Associação Brasileira 
dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM) e do Conselho Nacional de 
Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), para fiscalizar as ações implementadas 
pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em relação ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/388-
2022/setembro/6752-entidades-de-controle-recomendam-auditoria-na-vacinacao-aos-tcs 
 
TCM-RJ 
TCMRJ traça metas de gestão por resultados para 2023 
 
Cerca de 60 servidores de diversos setores do Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ) iniciaram, hoje (03/10), a imersão anual de trabalho para apresentar, 
validar e definir as metas da Política de Gestão por Resultados para 2023. Nesta tarde, 
divididos em grupos, eles começaram a discutir as propostas de metas, que deverão 
atender aos objetivos definidos no Plano Estratégico e na avaliação realizada pela 
ATRICON por meio do projeto Marco de Medição de Desempenho. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16467&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RO 
TCE dá largada ao Projeto “Estruturas da Educação” que busca melhoria da infraestrutura 
de escolas de Rondônia 
 
Dentro das ações realizadas pelo Tribunal de Contas, destinadas à melhoria das políticas 
públicas da educação em Rondônia, foi deflagrada recentemente a primeira fase do Projeto 
“Estruturas da Educação”, iniciativa da Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE), por 
meio da Coordenadoria Especializada em Fiscalizações (Cecex-6). 
https://tcero.tc.br/2022/10/04/tce-da-largada-ao-projeto-estruturas-da-educacao-que-
busca-melhoria-da-infraestrutura-de-escolas-de-rondonia/ 
 
TCE-RR 
Mês de conscientização inicia com ciclo de palestras voltadas à mulher 
 
Como acontece tradicionalmente, o Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) inicia o mês 
de Outubro com a Campanha Outubro Rosa como forma de alertar sobre o diagnóstico 
precoce do câncer de mama, da necessidade de exames periódicos, do tratamento 
precoce da doença e da prevenção. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1908 
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TCE-SC 
Publicação do TCE/SC que mostra, em linguagem acessível, como governo do Estado 
usou o dinheiro público completa 20 anos 
 
Você sabe como o governo do Estado usa o dinheiro público?   Acha que contas públicas 
é assunto muito complicado de entender?   O Tribunal de Contas de Santa Catarina 
(TCE/SC) te ajuda a compreender para onde vai o dinheiro que o cidadão entrega ao 
governo na forma de impostos. Aliás, desde 2003 essa é uma tarefa cumprida todos os 
anos. 
https://www.tcesc.tc.br/publicacao-do-tcesc-que-mostra-em-linguagem-acessivel-como-
governo-do-estado-usou-o-dinheiro 
 
TCE-SP 
Teoria das Restrições aplicada à gestão é tema do PodContas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas principais 
plataformas digitais o 71º episódio do PodContas, podcast voltado ao aprimoramento dos 
conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e a servidores que atuam nos órgãos 
municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-teoria-restricoes-aplicada-gestao-e-tema-podcontas 
 
Tribunal lançará Rede TCESP para compartilhar conteúdo com Câmaras 
 
Com o objetivo de difundir conteúdo audiovisual de caráter educativo, institucional, 
jornalístico e informativo para a sociedade, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) formará a Rede TCESP em parceria com TVs Câmaras de diversos municípios 
paulistas. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-lancara-rede-tcesp-para-compartilhar-conteudo-
com-camaras 
 
Nova versão do aplicativo Portal TCESP ganha mais funcionalidades 
 
O aplicativo Portal TCESP, que disponibiliza os principais serviços oferecidos pelo órgão 
aos cidadãos e aos jurisdicionados, ganhou novas funcionalidades. A mais recente 
atualização permite ao usuário acompanhar os comunicados da Corte; ter acesso às 
pautas e a resultados/atas das sessões de julgamentos; e visualizar informações 
detalhadas de cada um dos 644 municípios fiscalizados. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-nova-versao-aplicativo-portal-tcesp-ganha-mais-
funcionalidades 
 
TCM-SP 
Menopausa é tema do novo vídeo da seção Prevenção e Saúde Notícias 
 
O vídeo da Seção Prevenção e Saúde do mês de Outubro tem como tema a menopausa.  
O Dia Mundial da Menopausa, celebrado anualmente em 18 de Outubro, foi criado para 
que informações sobre essa temática ajudem as mulheres a passar por essa fase da vida 
com saúde e bem-estar. Além disso, as ações de orientação e conscientização realizadas 

https://www.tcesc.tc.br/publicacao-do-tcesc-que-mostra-em-linguagem-acessivel-como-governo-do-estado-usou-o-dinheiro
https://www.tcesc.tc.br/publicacao-do-tcesc-que-mostra-em-linguagem-acessivel-como-governo-do-estado-usou-o-dinheiro
https://www.tce.sp.gov.br/6524-teoria-restricoes-aplicada-gestao-e-tema-podcontas
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-lancara-rede-tcesp-para-compartilhar-conteudo-com-camaras
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-lancara-rede-tcesp-para-compartilhar-conteudo-com-camaras
https://www.tce.sp.gov.br/6524-nova-versao-aplicativo-portal-tcesp-ganha-mais-funcionalidades
https://www.tce.sp.gov.br/6524-nova-versao-aplicativo-portal-tcesp-ganha-mais-funcionalidades


 
 

   

em diversos países nessa data alertam para a importância do acompanhamento médico 
regular nesse período, com auxílio de outros profissionais da saúde, quando necessário.  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51405 
 
TCE-SE 
Combate à desertificação: TCE aguarda informações de municípios situados no semiárido 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) prorrogou até a próxima sexta-feira, 7, o prazo 
para responder aos questionários enviados a 48 municípios sergipanos em meio à 
Auditoria Operacional Coordenada em Políticas Públicas de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca.  
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2155 
 
TCE-TO 
Últimos dias para o preenchimento dos questionários do IEGM 2022 
 
Gestores municipais que ainda não responderam os questionários do Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal (IEGM) 2022, referente ao exercício de 2021, fiquem atentos e não 
deixem para última hora, o prazo para encaminhar os formulários respondidos termina no 
próximo dia 14 de outubro. Faltando apenas 10 dias, apenas 5 prefeituras enviaram todas 
as respostas, o que corresponde a 4%. 
https://www.tceto.tc.br/ultimos-dias-para-o-preenchimento-dos-questionarios-do-iegm-
2022/ 
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