
 
 

   

 

  Nº 138/2022 Data: 14-10-22 

TCE-AL 
Parceria entre TCE/AL e TCU visa identificar obras com verbas federais paralisadas em 
Alagoas 
 
A fim de identificar a quantidade e quais são as obras públicas provenientes de verbas do 
Governo Federal que se encontram em situação de paralisação no estado de Alagoas, o 
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL), em parceria com o Tribunal de Contas 
da União (TCU), enviou questionários aos 102 municípios do estado e mais alguns órgãos 
localizados em Alagoas, que deve ser respondido até o dia 19 de outubro. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkwMA==&titulo=Parceria_entre_TCE/AL_e_TCU_visa_identificar_obras
_com_verbas_federais_paralisadas_em_Alagoas&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Em ação preventiva no TCE-AM, juiz do TRT palestra sobre assédio e discriminação 
 
Em ação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Discriminação (CPEAD) 
do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 
11ª Região, Igo Zany Nunes Correa, palestrou a servidores, estagiários e menores-
aprendizes da Corte de Contas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60186 
 
TCE-CE 
Cidadania é o tema do nono episódio do webdocumentário Transparência Ativa 
 
O nono episódio do webdocumentário Transparência Ativa aborda a importância da 
cidadania estar presente em todo lugar e a qualquer momento. A produção já está 
disponível na plataforma digital. O analista de Controle Externo do TCE Ceará, Gleison 
Diniz, e o doutor em Educação Mauro Oliveira comentam sobre o conceito de cidadania, o 
papel do controle social e os impactos do fortalecimento da cidadania na sociedade. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5128-cidadania-e-o-tema-do-nono-
webdocumentario-transparencia-ativa 
 
TCE-ES 
Pancas e São Mateus recebem recomendações após auditoria identificar fragilidades em 
PPAs 
 
A 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão virtual do dia 
23 de setembro, emitiu recomendações às Prefeituras Municipais de Pancas e São Mateus, 
após auditoria evidenciar fragilidades no Plano Plurianual (PPA) dos Municípios. 
https://www.tcees.tc.br/prefeituras-de-pancas-e-sao-mateus-recebem-recomendacoes-
apos-auditoria-identificar-fragilidades-em-ppas/ 
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TCE-GO 
TCE-GO e UFG lançam livro sobre a mobilidade urbana e transporte coletivo de Goiânia 
 
Os desafios e caminhos para a mobilidade urbana na região metropolitana de Goiânia são 
amplamente analisados no livro Conectados pelo Transporte Coletivo, uma produção 
conjunta da Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-
GO). O lançamento será na próxima quarta-feira (19/out) às 16h, durante o Sarau 
Acadêmico, que terá outros quatro livros ligados ao Tribunal e ao controle externo em 
evidência. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-e-ufg-lancam-livro-sobre-a-mobilidade-urbana-e-
transporte-coletivo-de-goiania 
 
TCE-MA 
TCE e UEMA assinam Acordo de Parceira para realização de cursos de qualificação 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA), conselheiro 
Washington Oliveira, assinou na manhã desta quinta-feira, 13, Acordo de Parceria com a 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) que viabilizará a oferta do Curso de 
Licitações e Contratos Administrativos, nos termos definidos pela Lei n° 14.133/2021. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2460-tce-e-uema-assinam-acordo-de-parceira-
para-realizacao-de-cursos-de-qualificacao 
 
TCE-MT 
Representantes de instituições debatem ações para instalação do Gaepe-MT 
 
As instituições inicialmente convidadas a integrar o Gabinete de Articulação para 
Efetivação das Políticas de Educação de Mato Grosso (Gaepe-MT) se reuniram na terça-
feira (11) para um alinhamento de ações. O Gabinete será oficialmente instalado no estado 
no dia 24 de outubro, em reunião que será realizada na Escola Superior de Contas do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT).  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/representantes-de-instituicoes-debatem-acoes-para-
instalacao-do-gaepe-mt/55019 
 
TCE-MG 
TCEMG lança portal sobre custos de engenharia 
 
O Tribunal de Contas mineiro lançou um site para organizar dados e informações de custos 
de obras e serviços de engenharia. O “Painel Agregador de Tabelas de Custos de 
Engenharia” tem por objetivo auxiliar os municípios mineiros na elaboração de processos 
licitatórios e fomentar o controle social, uma vez que pode ser consultado também pelo 
cidadão. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625949 
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TCE-PA 
Escola de Contas Alberto Veloso apresenta resultados das ações do TCE Cidadão em 
agosto 
 
O Programa TCE Cidadão, criado a partir da Resolução 18.136/2011, com o objetivo de 
esclarecer sobre o direito de fiscalização da gestão dos recursos públicos, com vistas ao 
fomento do controle social, bem como de informar acerca dos aspectos relevantes da 
atuação institucional do Tribunal de Contas do Estado do Pará a alunos e professores de 
escolas e instituições de ensino superior, da rede de ensino pública e privada, bem como 
às organizações da sociedade civil e comunitárias, em geral, vem atuando de forma 
contínua por meio de palestras desenvolvidas voluntariamente pelos servidores-
multiplicadores do TCE-PA, devidamente capacitados pela Escola de Contas Alberto 
Veloso (ECAV). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6783-escola-de-contas-alberto-veloso-
apresenta-resultados-das-acoes-do-tce-cidadao-em-agosto 
 
TCM-PA 
Itaú Social passa a integrar Gaepe Arquipélago do Marajó 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Cezar Colares e a 
presidente do Instituto Articule, Alessandra Gotti, participaram de uma reunião com 
membros do Itaú Social, para dialogarem sobre uma futura parceria nas ações 
coordenadas pelo Gaepe Arquipélago do Marajó. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/itau-social-passa-a-integrar-gaepe-arquipelago-do-
marajo/ 
 
TCE-PB 
Ex-secretários de Saúde do Estado terão que devolver R$ 11,4 milhões por repasses de 
valores não comprovados, decide TCE-PB 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), reunido nesta terça-feira (11), julgou 
irregular, à unanimidade, a execução do Contrato de Gestão (n.º 02/2014), na Maternidade 
Dr. Peregrino Filho, do município de Patos/PB. O contrato visava o gerenciamento 
institucional e a oferta de ações e serviços em saúde. A inspeção especial foi sobre os 
exercícios financeiros de 2014 e 2015. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/ex-secretarios-de-saude-do-estado-terao-que-devolver-r-11-
4-milhoes-por-repasses-de-valores-nao-comprovados-decide-tce-pb 
 
MPF, MPT, MPPB e MPC promovem webinário sobre prevenção do câncer de mama 
 
O Ministério Público Federal (MPF), através da Procuradoria Regional dos Direitos do 
Cidadão (PRDC) na Paraíba, juntamente com o Ministério Público do Trabalho (MPT), o 
Ministério Público da Paraíba (MPPB) e o Ministério Público de Contas (MPC), promovem 
no próximo dia 17, das 9h às 11h, o Webinário Outubro Rosa: Prevenção e Cuidado. O 
evento online será transmitido pelo canal MPFPB no YouTube. Qualquer cidadão ou cidadã 
pode participar do evento, que será gratuito. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/mpf-mpt-mppb-e-mpc-promovem-webinario-sobre-
prevencao-do-cancer-de-mama 
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TCE-PR 
Florestópolis precisa adequar lei sobre concessão de gratificações a servidores 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) concedeu prazo de 120 
dias para que o Município de Florestópolis, na Região Metropolitana de Londrina, adote as 
devidas providências para adequar a Lei Municipal nº 1.251/2012, bem como outras 
normas correlatas, aos ditames do Prejulgado nº 25 da Corte. O prazo passará a contar a 
partir do trânsito em julgado da decisão, da qual cabe recurso. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/florestopolis-precisa-adequar-lei-sobre-concessao-de-
gratificacoes-a-servidores/10045/N 
 
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-RJ 
Demonstrativos de despesas com pessoal em Caxias não refletem real situação fiscal do 
município 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) concluiu que o demonstrativo 
das despesas com pessoal do Poder Executivo municipal de Duque de Caxias, referentes 
ao terceiro quadrimestre de 2021 e ao primeiro quadrimestre de 2022, não refletem a real 
situação fiscal do município em relação ao limite da despesa com pessoal com base na 
Receita Corrente Líquida (RCL). 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/demonstrativos_de_despesas_com_pessoal_em
_caxias_nao_refletem_real_situacao_fiscal_do_municipio 
 
TCE-RN 
Instituições lançam campanha de incentivo à vacinação infantojuvenil no RN 
 
Reforçar a importância da vacinação infantil e incentivar as famílias que vacinem suas 
crianças e adolescentes. Com esses objetivos, o Ministério Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), o Ministério Público Federal 
no Rio Grande do Norte (MPF/RN), o Tribunal de Contas do Estado (TCE), o Ministério 
Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT/RN), a Defensoria Pública do Estado e 
a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) vão realizar uma 
campanha unificada para tentar melhorar os índices de vacinação infantojuvenil em todo o 
Estado. A campanha tem o respaldo do Conselho regional de Medicina do RN (Cremern), 
da Sociedade de Pediatria do RN e da Sociedade Riograndense do Norte de Infectologia. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4275#gsc.tab=0 
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TCE-RO 
No Dia das Crianças, TCE-RO destaca compromisso e ações em benefício das políticas 
públicas voltadas à educação infantil 
 
Comemorado em 12 de outubro, o Dia da Criança simboliza um pouco de toda a ternura, 
alegria e esperança que os pequenos e pequenas representam para o mundo. No 
Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), a criança e também o seu futuro têm sido o 
foco de diversas ações, especialmente na educação. 
https://tcero.tc.br/2022/10/12/no-dia-das-criancas-tce-ro-destaca-compromisso-e-acoes-
em-beneficio-das-politicas-publicas-voltadas-a-educacao-infantil/ 
 
TCM-SP 
TCMSP participa de ciclo de debate sobre concessão da gestão de resíduos sólidos 
 
O ciclo de debates sob o tema “Concessão da gestão de resíduos sólidos em São Paulo” 
teve início na terça-feira (11/10) e tem por objetivo abordar elementos inovadores que 
garantam a melhoria na prestação desse serviço fundamental e para contribuir com as 
políticas públicas voltadas para a área ambiental de São Paulo. O debate virtual é 
considerado importante nesse momento, pois em 2024 haverá a renovação do contrato de 
concessão, definindo pelos próximos 20 anos a forma de coleta, tratamento e destinação 
final dos resíduos sólidos urbanos da cidade de São Paulo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51569 
 
TCMSP sedia quinta reunião da diretoria da Atricon com apresentação dos resultados dos 
trabalhos de grupos 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) sediou, na terça- feira (11/10), 
a V Reunião da Diretoria Nacional da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil). O evento trouxe apresentações técnicas dos Grupos de Trabalho (GT) 
de Transportes e de Promoção da Igualdade de Gênero da Atricon; tratou de matérias em 
tramitação no Congresso Nacional; da mobilização e aspectos relacionados ao VIII 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que acontecerá de 16 a 18 de novembro, no 
Rio de Janeiro; da apreciação de atos emitidos pela Presidência ad referendum da Diretoria 
e de informações gerais acerca da atuação da entidade e de outros temas levantados pelos 
membros da Diretoria. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51552 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas vai alertar municípios sobre prazo para adequação ao Siafic 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Flávio Conceição, 
informou ao colegiado no Pleno desta quinta-feira, 13, que será emitida Nota Técnica sobre 
a implementação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 
Financeira e Controle (Siafic). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2164 
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Igualdade de gênero: Conselheira Susana Azevedo apresenta relatório em reunião da 
Atricon 
 
A conselheira Susana Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), 
apresentou nesta terça-feira-feira, 11, no Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCM/SP), o relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) voltado à promoção da igualdade de gênero no 
âmbito dos TCs. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2162 
 
TCE-TO 
Decano do TCE/TO palestra sobre Controle Externo com universitários da UFT 
 
Com a presença de universitários dos cursos de Ciências Contábeis e Econômicas, Direito, 
Administração e Mestrado da Universidade Federal do Tocantins (UFT), o Conselheiro 
Decano do Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), José Wagner Praxedes, participou de 
um bate-papo sobre seu livro recém lançado, “Controle Externo – 30 Anos de Julgados” 
https://www.tceto.tc.br/decano-do-tce-to-palestra-sobre-controle-externo-com-
universitarios-da-uft/ 
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