
 
 

   

 

  Nº 134/2022 Data: 10-10-22 

TCE-AM 
Auditor do TCE-AM suspende show de Wesley Safadão no Festival do Peixe-Boi, em Novo 
Airão 
 
O auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mário Filho, concedeu medida 
cautelar suspendendo a contratação de quaisquer artistas nacionais para o 23º Festival 
Ecológico do Peixe-Boi, que acontece entre os dias 14 e 16 de outubro, em Novo Airão. 
Dessa forma, o show do cantor Wesley Safadão, previsto para o encerramento do Festival, 
está suspenso. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60073 
 
TCE-AM envia formulário a 62 municípios do Amazonas para diagnóstico da educação 
pública infantil 
 
Para potencializar o acompanhamento do acesso escolar voltado à educação infantil, o 
presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, 
determinou o envio de um formulário com questões específicas sobre o âmbito de creche 
e pré-escola de crianças de 0 a 5 anos de idade aos 62 municípios do Amazonas. O 
formulário foi enviado por meio eletrônico em e-mail e deve ser respondido à Corte de 
Contas amazonense em no máximo 15 dias a partir do recebimento. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60094 
 
Seminário no TCE-AM dá início a capacitação de jurisdicionados sobre integridade e 
governança 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) deu início, na manhã desta quinta-feira (6), 
a etapa inicial do Programa ‘Formaç Caminhada incentiva servidores do TCE/BA na busca 
de hábitos de vida saudáveis ão para a Cultura de Integridade’, que irá capacitar ao menos 
130 jurisdicionados do Estado ao longo de 12 meses de duração. O lançamento do projeto 
foi realizado no auditório da Corte de Contas amazonense durante o ‘Seminário de Ética e 
Integridade no Setor Público’. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60062 
 
TCE-BA 
Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia será 
auditado pelo TCE/BA 
 
Representantes do TCE/BA e da Sefaz/BA participaram, na terça-feira (4/10), da reunião 
de abertura dos trabalhos da auditoria que a Corte de Contas baiana realizará no programa 
de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia - PROFISCO II – 
BA, custeado pelo Contrato de Empréstimo 4970/OC-BR (BR-L 1533). Participaram da 
reunião pela Sefaz os Servidores Sizenando Gonzaga, Ricardo Alonso, Raphael e Ana 
Raquel. Pelo TCE/BA estavam presentes, além do coordenador da 3ª CCE, Yuri Moisés, a 
gerente de Auditoria Simone Souza e os auditores Juliana Santiago e Sidney Calazans. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/programa-de-modernizacao-e-fortalecimento-da-
gestao-fiscal-do-estado-da-bahia-sera-auditado-pelo-tce-ba 
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TCM-BA 
Grupo de trabalho do TCM cria modelo de análise para licitações e contratos 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio Carneiro 
Filho, instituiu grupo de trabalho para estabelecer um modelo de análise para licitações e 
contratos, com base na nova Lei de Licitações e Contratos – Lei 14.133/21. O objetivo do 
trabalho é padronizar as ações de fiscalização da área técnica do TCM neste novo marco 
regulatório das contratações públicas. No estudo serão elaboradas listas de verificação 
(“check-lists”) que serão utilizadas pelos auditores do órgão nas análises de processos 
licitatórios e contratos celebrados pelos gestores municipais baianos. 
https://www.tcm.ba.gov.br/grupo-de-trabalho-do-tcm-cria-modelo-de-analise-para-
licitacoes-e-contratos/ 
 
TCE-ES 
TCE-ES assina Carta de Fortaleza pela Primeira Infância, comprometendo-se a adotar 
ações para crianças de 0 a 6 anos 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Rodrigo 
Chamoun, assinou nesta quinta-feira (6) a “Carta de Fortaleza pela Primeira Infância”, 
documento com ações e estratégias voltadas aos Tribunais de Contas, em apoio ao Pacto 
Nacional pela Primeira Infância, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-assina-carta-de-fortaleza-pela-primeira-infancia-
comprometendo-se-a-adotar-acoes-para-criancas-de-0-a-6-anos/ 
 
Tribunal recebe servidores dos TC’s de Rondônia e de Alagoas para conhecer os avanços 
capixabas 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) recebeu, nesta quarta e 
quinta-feira (05 e 06), comitivas do TCE de Rondônia e do TCE de Alagoas para uma visita 
institucional para conhecer de perto e trocar experiências sobre os avanços tecnológicos 
da Corte Capixaba, que hoje são referência para o país. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-servidores-dos-tribunais-de-contas-de-rondonia-e-
de-alagoas-para-conhecer-os-avancos-capixabas/ 
 
TCE-GO 
 
TCE-GO cria serviço para cuidar da avaliação e inovação em políticas públicas 
 
A criação do Serviço de Avaliação e Inovação em Políticas Públicas, na Secretaria de 
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), é um dos pontos 
relevantes da nova estrutura organizacional da instituição, aprovada na Sessão Plenária 
de hoje (06/out). A nova unidade é destinada especialmente às atividades de avaliação das 
políticas públicas no âmbito do Estado de Goiás, modalidade de atuação que tem sido 
adotada como convergência nacional pelos órgãos de controle externo do Brasil. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-cria-servico-para-cuidar-da-avaliacao-e-inovacao-em-
politicas-publicas 
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TCE-MT 
Presidente da Atricon participa de mesa técnica do TCE-MT e destaca celeridade e 
consenso alcançados 
 
Instauradas na gestão do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), 
conselheiro José Carlos Novelli, as mesas técnicas buscam, por meio do consenso, a 
resolução de questões complexas, garantindo segurança técnica e jurídica aos 
fiscalizados. A ferramenta foi elogiada pelo presidente da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Cezar Miola, nesta quarta-feira (5).  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-da-atricon-participa-de-mesa-tecnica-do-tce-
mt-e-destaca-celeridade-e-consenso-alcancados/55001 
 
Atricon destaca atuação do TCE-MT em assinatura de parceria para execução de projetos 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) destacou a atuação 
do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) como referência nacional no equilíbrio 
entre a orientação e a fiscalização, com foco no fortalecimento da administração pública 
municipal. Nesta quarta-feira (05), os presidentes do TCE-MT, conselheiro José Carlos 
Novelli, e da Atricon, Cézar Miola, assinaram termo de cooperação para a execução 
conjunta, colaborativa e coordenada de programas e projetos estratégicos. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/atricon-destaca-atuacao-do-tce-mt-em-assinatura-de-
parceria-para-execucao-de-projetos/54990 
 
Mesa técnica do TCE-MT resolve conflito entre Prefeitura de Cuiabá e empresas do 
transporte coletivo 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) solucionou o conflito entre a Prefeitura de 
Cuiabá e a Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (AMTU), evitando 
uma disputa judicial e um eventual prejuízo aos serviços oferecidos à população. Em 
consenso construído a partir da mesa técnica, o município concordou com a remuneração 
de capital de 12% ao ano e as empresas se comprometeram em desistir de ação judicial. 
O acordo leva em consideração os contratos emergenciais, vigentes durante a pandemia 
e não impacta no valor da tarifa paga pelo usuário. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/mesa-tecnica-do-tce-mt-resolve-conflito-entre-
prefeitura-de-cuiaba-e-empresas-do-transporte-coletivo/55000 
 
TCE-MG 
TCE alerta Câmaras Municipais sobre inclusão de gastos com inativos e pensionistas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) encaminhou aos presidentes 
das Câmaras Municipais mineiras, o ofício circular 15819, assinado pelo presidente Mauri 
Torres, alertando-os quanto a necessidade de inclusão dos “inativos e pensionistas” no 
total de despesas do Poder Legislativo municipal. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625942 
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Assembleia elege novo conselheiro da Corte de Contas mineira 
 
Em sessão extraordinária do Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALEMG) 
nesta sexta-feira, 07 de outubro de 2022, o presidente do parlamento estadual, deputado 
Agostinho Patrus, foi eleito para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas de 
Minas (TCEMG), que se encontra aberta desde 26 de novembro de 2021, em virtude da 
aposentadoria do conselheiro Sebastião Helvecio. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625941 
 
TCM-PA 
Membros e servidores doam 173 cestas básicas neste Círio 
 
O espírito do Círio de Nazaré invadiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
(TCMPA) e a solidariedade é a marca deste momento. Nesta sexta-feira (07), os 
colaboradores dos serviços gerais e representantes da Associação de Moradores da Vila 
da Barca, comunidade próxima à sede do TCMPA, receberam a doação de cestas básicas 
ofertadas por membros e servidores da Corte de Contas. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/membros-e-servidores-doam-173-cestas-basicas-
neste-cirio/ 
 
TCMPA recomenda que a Câmara de Oeiras do Pará não aprove as contas de 2020 do 
prefeito, que terá de devolver R$ 2 milhões 
 
As contas do exercício de 2020 do chefe do Poder Executivo do Município de Oeiras do 
Pará, Dinaldo dos Santos Aires, receberam parecer prévio do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará (TCMPA) recomendando a sua não aprovação pela Câmara Municipal, 
devendo o gestor restituir aos cofres públicos municipais, devidamente corrigido, no prazo 
de 60 dias, o valor de R$ 2.125.141,77, relativo a divergência financeira encontrada entre 
extratos bancários e o declarado ao Tribunal, configurando desfalque ou desvio de dinheiro 
público. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-recomenda-que-a-camara-de-oeiras-do-para-
nao-aprove-as-contas-de-2020-do-prefeito-que-tera-de-devolver-r-2-milhoes/ 
 
TCMPA recomenda reprovação das contas de 2020 da Prefeitura de Bagre, com devolução 
de R$ 5 milhões 
 
O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) homologou voto do 
conselheiro Daniel Lavareda pela emissão de parecer prévio recomendando à Câmara 
Municipal de Bagre a não aprovação das contas do exercício de 2020 do chefe do Poder 
Executivo, Rubenilson Farias Lobato, que deverá recolher, no prazo de 60 dias, aos cofres 
municipais, com juros e correção monetária, R$ 5.108.788,83, em função das divergências 
encontradas nos saldos bancários. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-recomenda-reprovacao-das-contas-de-2020-da-
prefeitura-de-bagre-com-devolucao-de-r-5-milhoes/ 
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TCE-PR 
"TCs devem fazer busca ativa de alunos que deixaram a escola na pandemia" 
 
Os Tribunais de Contas devem promover a busca ativa de alunos que, por diversas razões, 
deixaram os bancos escolares durante a pandemia da Covid-19. A afirmação foi feita pela 
ex-ministra Cláudia Costin, ao destacar que 17% dos estudantes provenientes das classes 
D e E abandonaram os estudos naquele período. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tcs-devem-fazer-busca-ativa-de-alunos-que-deixaram-
a-escola-na-pandemia/10041/N 
 
Tribunal orienta Copel a aprimorar seus procedimentos em futuras licitações 
 
A Companhia de Paranaense de Energia (Copel) e sua subsidiária Copel Distribuição S.A. 
devem adotar, em futuras licitações, medidas relativas às recomendações homologadas 
pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Detalhadas abaixo, elas 
foram apontadas em Relatório de Fiscalização elaborado pela Quarta Inspetoria de 
Controle Externo (4ª ICE) do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunal-orienta-copel-a-aprimorar-seus-
procedimentos-em-futuras-licitacoes/10034/N 
 
TCE-PE 
Cautelar suspende contrato do Instituto Agronômico de Pernambuco 
 
A Primeira Câmara do TCE homologou, na última terça-feira (04), uma Medida Cautelar 
expedida pelo conselheiro Carlos Porto, determinando que o Instituto Agronômico de 
Pernambuco (IPA) suspenda pagamentos de contrato para execução de poços tubulares 
profundos, diante de irregularidades apontadas pela equipe de auditoria do Tribunal, que 
podem trazer dano ao erário de mais de um milhão de reais. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6758-cautelar-suspende-contrato-do-instituto-agronomico-de-pernambuco 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ recebe visita de oficiais do Alto Comando do Exército Brasileiro 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recebeu, nesta quinta-feira 
(06/10), a visita institucional de 10 oficiais do Exército Brasileiro com a finalidade de 
aproximar as instituições e promover o intercâmbio para cursos de qualificação nas áreas 
de controle e gestão. O conselheiro-presidente, Rodrigo Melo do Nascimento, recepcionou 
o Comandante Militar do Leste, General de Exército André Luis Novaes Miranda, e o Chefe 
do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), General de Exército Flávio 
Marcus Lancia Barbosa, em seu gabinete. Em seguida, foi feita uma apresentação à 
comitiva no Espaço Multiuso da Biblioteca Sergio Cavalieri Filho. Os militares também 
conheceram o plenário da Corte de Contas, o Salão Nobre e a Escola de Contas e Gestão 
(ECG). 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_e_exercito_brasileiro_estudam_intercambi
o_para_cursos_de_qualificacao2 
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TCE-RJ emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2021 Cabo Frio e Italva 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) iniciou, na quarta-feira 5 de 
outubro, o exame das prestações de contas dos municípios fluminenses relativas ao 
exercício de 2021. As primeiras apreciadas pelo Plenário, Cabo Frio e Italva, receberam 
parecer prévio favorável à sua aprovação. As documentações seguirão para o Poder 
Legislativo de cada município para o julgamento final. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_emite_parecer_previo_favoravel_a_aprov
acao_das_contas_de_2021_cabo_frio_e_italva 
 
TCM-RJ 
Presidente do TCMRJ participa do encerramento dos Encontros Regionais da ATRICON 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) e vice-
presidente de relações político-institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (ATRICON), Luiz Antonio Guaraná,  participou, hoje, 06/10, no TCE-PR, 
do seminário "Educação: do Controle social à fiscalização", com palestra de abertura 
proferida pela diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da 
FGV, Cláudia Costin. Guaraná estava acompanhado do conselheiro Bruno Maia e do 
secretário de segurança institucional do TCMRJ, José Renato Torres. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16476&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-SC 
Conselheiros do TCE/SC participam de comemoração aos 30 anos da Atricon em Curitiba 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina esteve representado pelos conselheiros José Nei 
Ascari e Wilson Rogério Wan-Dall e pelo conselheiro substituto Gerson dos Santos Sicca 
no seminário “Educação: do controle social à fiscalização”, realizado nesta quinta-feira 
(6/10), no TCE do Paraná. 
https://www.tcesc.tc.br/conselheiros-do-tcesc-participam-de-comemoracao-aos-30-anos-
da-atricon-em-curitiba 
 
TCM-SP 
Painel sobre Aplicação do Direito fecha evento sobre Nova LINDB Notícias 
 
Encerrou-se, na última quarta-feira (5/10,) o evento "Os Tribunais de Contas e a Nova 
LINDB” (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), realizado no auditório da 
Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51489 
TCE-SE 
Integrantes do TCE prestigiam posse de Defensor Público-Geral 
 
O assessor da presidência, Raimundo Aragão, representou o Tribunal de Contas do Estado 
de Sergipe (TCE/SE) na solenidade de posse do Defensor Público-Geral, Vinícius Menezes 
Barreto, realizada no fim da tarde dessa quinta-feira, 6, no auditório do Ministério Público 
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https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_emite_parecer_previo_favoravel_a_aprovacao_das_contas_de_2021_cabo_frio_e_italva
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16476&detalhada=2&downloads=0
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16476&detalhada=2&downloads=0
https://www.tcesc.tc.br/conselheiros-do-tcesc-participam-de-comemoracao-aos-30-anos-da-atricon-em-curitiba
https://www.tcesc.tc.br/conselheiros-do-tcesc-participam-de-comemoracao-aos-30-anos-da-atricon-em-curitiba
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51489


 
 

   

Estadual (MPE). O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto 
Bandeira de Mello, também compôs a mesa das autoridades, representando a instituição. 
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2159 
 

https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2159

