
 
 

   

 

  Nº 135/2022 Data: 12-10-22 

TCU 
Ministro Bruno Dantas apresenta a Força Tarefa Cidadã em reunião das instituições 
superiores de controle do BRICS 
 
A Força Tarefa Cidadã (FTC) foi apresentada pelo presidente em exercício do Tribunal de 
Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, na terceira reunião de líderes das 
instituições superiores de controle (ISC) do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), realizada ontem (10/10) no modelo híbrido (presencial e on-line). O tema do encontro 
foi o “envolvimento do cidadão na auditoria do setor público”. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministro-bruno-dantas-apresenta-a-forca 
-tarefa-cidada-em-reuniao-das-instituicoes-superiores-de-controle-do-brics.htm 
 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2023 apresenta desequilíbrio na 
renúncia de receitas 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez acompanhamento para avaliar aspectos fiscais 
e de conformidade constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO) da União para o exercício financeiro de 2023. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-projeto-de-lei-de-diretrizes-
orcamentarias-da-uniao-para-2023.htm 
 
Tribunal realiza auditoria sobre operações de crédito feitas com recursos dos fundos 
constitucionais 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria sobre as operações de crédito 
realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), 
do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-realiza-auditoria-sobre-operacoes-de-
credito-feitas-com-recursos-dos-fundos-constitucionais.htm 
 
TCU divulga nota de esclarecimento sobre processos relacionados à Codevasf 
 
Em relação à matéria da Folha de São Paulo “Cartel do asfalto fraudou licitações de R$1 
bilhão no governo Bolsonaro, aponta TCU”, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
esclarece:  Na última sessão plenária, no dia 5 de outubro, o ministro Jorge Oliveira 
apresentou ao colegiado do TCU um conjunto de quatro processos relativos a contratações 
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). 
Apenas um dos processos foi citado na matéria. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-divulga-nota-de-esclarecimento-sobre-
processos-relacionados-a-codevasf.htm 
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TCE-AL 
TCE AL de portas abertas está de volta após dois anos paralisado devido à pandemia do 
Covid-19 
 
O Tribunal de Contas de Alagoas, recepcionou nesta terça-feira (11), os estudantes do 
curso de Administração Pública da Ufal do campus Arapiraca, pelo projeto desenvolvido 
pela Escola de Contas Públicas José Alfredo de Mendonça, o “ TCE/AL DE PORTAS 
ABERTAS” que ficou paralisado durante os dois anos de pandemia, e teve sua volta 
gradual trazendo aos alunos a oportunidade de acompanhar o órgão fiscalizador em dia de 
sessão plenária e participarem de palestra. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg5Nw==&titulo=TCE_AL_de_portas_abertas_est%C3%A1_de_volta_ap
%C3%B3s_dois_anos_paralisado_devido_%C3%A0_pandemia_do_Covid-
19&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Projeto de valorização da vida e da paz capacita mais de 300 educadores no Amapá 
 
Mais de trezentos professores e gestores públicos do município de Amapá participaram do 
Projeto TCEndo Conexões Pela Paz, uma iniciativa do Tribunal de Contas de valorização 
da vida e fomento da cultura da paz nas escolas. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-de-valorizacao-da-vida-e-da-paz-capacita-mais-
de-300-educadores-no-amapa 
 
Seminário sobre Educação e Controle Social encerra programação dos 30 anos da Atricon 
 
A programação dos 30 anos da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil) encerrou na última quinta-feira (06/10), com o seminário Educação, do Controle 
Social à Fiscalização. O presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, esteve 
presente no evento. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/seminario-sobre-educacao-e-controle-social-encerra-
programacao-dos-30-anos-da-atricon 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM entrega anteprojeto de lei à Aleam para criação do programa de 
residência jurídica e contábil 
 
Para tornar possível a instituição do ‘Programa de Residência Jurídica e Contábil do 
Tribunal de Contas do Amazonas’ (TCE-AM), o conselheiro-presidente Érico Desterro 
entregou aos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta 
terça-feira (11), o anteprojeto de lei para ser apreciado. A Corte de Contas deve, agora, 
aguardar apreciação e aprovação dos deputados sobre o programa para que então seja 
autorizada a elaboração de um Processo Seletivo. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60160 
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Auditoria internacional com participação do TCE-AM realiza ação para erradicação da 
violência contra a mulher 
 
Para promover melhores práticas e avaliar as ações governamentais em prol da 
erradicação da violência contra a mulher, o Tribunal de Contas do Amazonas realizou, 
nesta terça-feira (11), uma roda de conversa com o tema “Participação Cidadã: Violência 
contra mulher”. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60112 
 
Conselheiro do TCE-AM solicita informações da Semulsp sobre contrato de R$ 48 milhões 
 
Relator das contas da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), o conselheiro 
do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mario de Mello, comunicou ao Tribunal 
Pleno, durante a sessão de hoje (11), que solicitou informações acerca da dispensa de 
licitação de Semulsp avaliada em R$ 48 milhões. O prazo para a resposta ao relator termina 
na próxima terça-feira (18). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60165 
 
TCE-AM multa ex-prefeito de Tonantins por nepotismo 
 
Durante sessão ordinária realizada nesta terça-feira (11), o Pleno do Tribunal de Contas 
do Amazonas (TCE-AM) multou o prefeito de Tonantins em 2015, Simeão Garcia do 
Nascimento, em R$20 mil pela prática de nepotismo no tempo em que esteve frente à 
prefeitura do município. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60109 
 
TCE-CE 
Gestores municipais têm até 28/10 para preencher os questionários do IEGM TCE Ceará 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará informa que termina no próximo dia 28/10 o 
prazo para os prefeitos municipais responderem os questionários para a construção do 
Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM 2022, ano-base 2021. A prorrogação do 
prazo foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico do TCE Ceará, por meio do Ofício Circular 
nº 22/2022. A data final para envio estava prevista para 11/10 (terça-feira).   
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5126-gestores-municipais-tem-ate-28-10-
para-preencher-os-questionarios-do-iegm-tce-ceara 
 
TCE-ES 
Secretário-geral de Controle Externo lança livro que trata do Controle da Administração 
Pública no Brasil 
 
O secretário-geral de Controle Externo do TCE-ES, Donato Volkers Moutinho, está 
lançando o livro “Controle da Administração Pública no Brasil”, do qual foi um dos 
coordenadores. Também participaram da coordenação o professor da USP, e doutor em 
Direito Financeiro José Maurício Conti, e o procurador do Ministério Público de Contas do 
TCE-PI, Leandro Maciel do Nascimento. 
https://www.tcees.tc.br/secretario-geral-de-controle-externo-do-tce-es-lanca-livro-que-
trata-do-controle-da-administracao-publica-no-brasil/ 
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TCE-GO 
TCE-GO autoriza aluguel de ônibus elétricos articulados 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) Helder Valin revogou 
a medida cautelar que impedia a continuação da licitação da Metrobus para a locação de 
ônibus elétricos articulados, desde que cumpridas as determinações expressas em 
despacho. O documento elenca as falhas que foram apontadas pelo Serviço de Análise 
Prévia de Editais e Licitação, e condiciona o prosseguimento do pregão à implementação 
das medidas corretivas elencadas. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-autoriza-aluguel-de-onibus-eletricos-articulados 
 
TCE-GO tem manual de segurança da informação 
 
Por meio da Portaria n° 614/2022, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edson 
Ferrari, aprovou o Manual de Segurança da Informação dos processos de trabalho do 
órgão. O documento institui diretrizes, responsabilidades e normas especificas de 
segurança da informação. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-tem-manual-de-seguranca-da-informacao 
 
TCM-GO 
Indicadores econômico-financeiros de empresas são tema de artigo científico 
 
O auditor de controle externo do TCMGO –  Sérgio Thiago Dalescio –  juntamente com a 
ex-auditora Ana Paula Ferreira Gomes e colegas da Universidade Federal de Goiás (UFG),  
apresentou o artigo cientifico Análise dos Indicadores Econômico-Financeiros das 
Empresas de Saneamento Frente ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico e a Lei de 
Licitações , no  22º USP Internacional Conference in Accountig (Congresso internacional 
de Contabilidade), o maior congresso da área na  América Latina. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/artigosergiodalescio/ 
 
TCMGO e MPGO assinam termo de cooperação técnica para ações de combate à 
corrupção 
 
O presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro, e o procurador-geral de Justiça 
de Goiás, Aylton Flávio Vechi, assinaram, pelos seus respectivos órgãos, nessa segunda-
feira, 10/10, termo de Convênio de Cooperação entre o Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás (TCMGO) e o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/tcmgo-e-mpgo-assinam-termo-de-cooperacao-
tecnica-para-acoes-de-combate-a-corrupcao/ 
 
TCE-MT 
Comitê de Educação do TCE-MT define plano de ação para 2023 
 
Liderado pelo conselheiro Antonio Joaquim, o Comitê Temático de Educação do Tribunal 
de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) estabeleceu as diretrizes para sua atuação no ano 
de 2023. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comite-de-educacao-do-tce-mt-define-plano-de-acao-
para-2023/55013 
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TCE-MG 
TCE e MPMG assinam acordo para fiscalizar qualidade da água e saneamento nas escolas 
 
Fiscalizar o abastecimento de água e as condições de esgotamento sanitário nas escolas 
públicas de Minas Gerais. Com esse objetivo, o Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais e o Ministério Público mineiro assinaram um termo de cooperação técnica, nesta 
segunda-feira (10/10), na Sala Minas Gerais, na sede do MPMG. O termo foi assinado pelo 
procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, pelo conselheiro em exercício do 
TCEMG, Adonias Monteiro, representando o presidente Mauri Torres, e pelo coordenador 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos 
Humanos, Francisco Ângelo. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625946 
 
TCE-PA 
Crianças da Creche Professor Orlando Bitar conhecem a exposição Canoas de 
Promesseiros do TCE-PA 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) recebeu a visita de 50 alunos do Centro 
de Referência de Educação Infantil Professor Orlando Bitar para conhecer a exposição 
“Canoas de Promesseiros: Contando uma história de fé”, em exibição nos espelhos d’água 
na sede da instituição. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6777-criancas-da-creche-professor-orlando-
bitar-conhecem-a-exposicao-canoas-de-promesseiros-do-tce-pa 
 
TCE-PB 
TCE-PB e CGU firmam acordo de cooperação técnica para o combate à corrupção e 
fortalecimento da gestão pública 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) e a Controladoria-Geral da União 
(CGU) firmaram acordo de cooperação técnica visando ampliar a articulação, a integração 
e o intercâmbio de dados e informações entre as duas instituições. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-e-cgu-firmam-acordo-de-cooperacao-tecnica-para-o-
combate-a-corrupcao-e-fortalecimento-da-gestao-publica-1 
 
TCE-PR 
Ponta Grossa deve adotar 8 medidas para garantir função social de imóveis municipais 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou que a Prefeitura 
de Ponta Grossa comprove a adoção de oito medidas voltadas a corrigir impropriedades 
apontadas em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instituída pela Câmara de 
Vereadores local. Isso deve ser feito em até 90 dias a contar do trânsito em julgado da 
decisão, da qual cabe recurso. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ponta-grossa-deve-adotar-8-medidas-para-garantir-
funcao-social-de-imoveis-municipais/10032/N 
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TCE-PE 
Serviços de coleta de lixo hospitalar é tema de consulta ao TCE 
 
A responsabilidade pelo pagamento dos serviços de coleta de lixo hospitalar produzido 
pelo município deve ser da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Meio Ambiente? Este 
foi o questionamento feito ao TCE pelo prefeito de Camocim de São Félix, Giorge do Carmo 
Bezerra, e respondido pelo Pleno, em sessão realizada na última quarta-feira (05). A 
relatoria do processo (n° 22100077-0) foi do conselheiro Marcos Loreto. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6762-pagamento-de-servicos-de-coleta-de-lixo-hospitalar-e-tema-de-
consulta-ao-tce 
 
TCE-PI 
TCE Piauí capacita servidores municipais sobre a Nova Lei de Licitação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Escola de Gestão e 
Controle (EGC), em parceira com a Associação Piauiense de Municípios (APPM), realizou 
nessa segunda (10) e nesta terça-feira (11) o curso sobre a Nova Lei de Licitação (Lei 
14.133/21), voltado para servidores municipais e servidores do Tribunal, ocorrido no 
auditório do TCE-PI. A proposta foi apresentar aos servidores a nova legislação com ênfase 
nas principais inovações. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-capacita-servidores-municipais-sobre-a-nova-lei-de-
licitacao/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ edita nova súmula de jurisprudência 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, na sessão plenária 
do dia 5 de outubro, uma nova súmula de jurisprudência com o objetivo de garantir a 
segurança jurídica das decisões tomadas pelo colegiado da Corte de Contas. A proposta 
de enunciado foi apresentada pela conselheira Marianna Montebello Willeman, a partir de 
anteprojeto elaborado pela Secretaria-Geral de Controle Externo, tendo em vista a 
repetição de acórdãos com o mesmo teor, e veda a exigência irregular de requisito de 
habilitação em licitações com o objetivo de comprovar a regularidade fiscal dos licitantes. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_edita_nova_sumula_de_jurisprudencia 
 
TCM-RJ 
Presidente do TCMRJ participa de reunião da Atricon 
 
O presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, participou, nesta terça-feira (11/10), da 
reunião de Diretoria da Gestão 2022-2023 da Atricon, realizada no Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16483&detalhada=3&d
ownloads=0 
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https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-capacita-servidores-municipais-sobre-a-nova-lei-de-licitacao/
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-capacita-servidores-municipais-sobre-a-nova-lei-de-licitacao/
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_edita_nova_sumula_de_jurisprudencia
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16483&detalhada=3&downloads=0
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16483&detalhada=3&downloads=0


 
 

   

 
 
TCE-SE 
TCE explica novas funcionalidades das prestações de contas a secretários de Educação e 
controladores 
 
Secretários de Educação e chefes de Controle Interno dos municípios sergipanos 
estiveram no encontro técnico promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) 
nesta terça-feira, 11, para apresentação de inovações adotadas pela Corte no seu sistema 
de auditoria, o Sagres, com foco nas prestações de contas anuais do exercício 2023. 
https://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2161 
 
TCE-TO 
TCE faz levantamento para apurar acesso à água em escolas públicas do Estado 
 
Com objetivo de promover ações voltadas ao desenvolvimento do “Projeto Sede de 
Aprender Nacional”, o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) aderiu ao Acordo de 
Cooperação Técnica e Operacional, celebrado entre a Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), o Instituto Rui Barbosa (IRB), o Ministério 
Público de Alagoas e o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, para a realização 
de um levantamento sobre o acesso à água nas escolas públicas do Estado. 
https://www.tceto.tc.br/tce-faz-levantamento-para-apurar-acesso-a-agua-em-escolas-
publicas-do-estado/ 
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