
 
 

   

 

  Nº 139/2022 Data: 18-10-22 

TCE-AM 
Projeto do TCE- AM premiado por transformar estudantes em ouvidores nas escolas inicia 
atividades nesta quarta-feira (19) 
 
Sucesso e exemplo para o restante do país, o programa ‘Ouvidoria Estudantil’, criado de 
forma pioneira pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) retorna, a partir desta 
quarta-feira (19), com as atividades presenciais. Idealizado em 2019 pelo então ouvidor – 
e hoje presidente – do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, o programa tem como objetivo 
fortalecer o controle social e promover a participação e o protagonismo estudantil, através 
da implementação de uma ouvidoria dentro das escolas municipais de Manaus. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60202 
 
TCE-GO 
Goiás vai premiar municípios que se destacarem em ações de apoio à primeira infância 
 
A Avaliação da Política de Regulação de Saúde no Estado de Goiás que o Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás realizou e disponibiliza a partir desta quarta-feira (19/out), em 
parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), é o mais completo estudo e 
diagnóstico até então elaborado. O documento contém, além da  avaliação, 
recomendações para o aperfeiçoamento do Sistema de Saúde de Goiás, tendo como foco 
o processo de regulação. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-e-ufg-lancam-mais-completo-diagnostico-sobre-a-
regulacao-do-sus-em-goias 
 
Entidades de controle externo lançam diretrizes para facilitar o acesso dos cidadãos aos 
serviços públicos 
 
A adoção de práticas que facilitem o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e tornem 
os processos mais ágeis é uma das orientações das entidades de controle externo 
enviadas aos Tribunais de Contas. As diretrizes constam na Nota Recomendatória nº 
02/2022. O documento foi elaborado pela Atricon em conjunto com o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), o 
Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas (CNPTC) e a Associação 
Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/entidades-de-controle-externo-lancam-diretrizes-para-facilitar-
o-acesso-dos-cidadaos-aos-servicos-publicos 
 
TCM-GO 
TCMGO e UFG iniciam desenvolvimento da arquitetura do Match-API 
 
A Superintendência de Informática (SINFO) do TCMGO e a  UFG tiveram na tarde desta 
sexta-feira (14.10) a primeira reunião remota de treinamento, para o desenvolvimento do 
primeiro  produto de inteligência artificial aplicada ao controle externo, o Match-API. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/arquiteturamatch-api/ 
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TCE-MT 
Semana de Conscientização à Eficiência Energética do TCE-MT começa nesta terça-feira 
(18) 
 
Com o objetivo de disseminar a cultura do consumo consciente, o Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT) dá início, às 10h desta terça-feira (18), à Semana de 
Conscientização à Eficiência Energética. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/semana-de-conscientizacao-a-eficiencia-energetica-do-
tce-mt-comeca-nesta-terca-feira-18/55039 
 
ISO 9001: DOC é um dos sete produtos do TCE-MT certificados pelo Sistema de Gestão 
da Qualidade 
 
Pela excelência do Diário Oficial de Contas (DOC), o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) obteve, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a renovação 
da certificação ISO 9001 do produto. A manutenção do selo do Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ), uma das metas do planejamento da gestão 2022-2023, foi estendida até 
outubro de 2024. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/iso-9001-doc-e-um-dos-sete-produtos-do-tce-mt-
certificados-pelo-sistema-de-gestao-da-qualidade/55032 
 
TCE-MS 
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos do TCE-MS é destaque em SP 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul participou nos dias 6 e 7 de 
outubro, de um encontro técnico que reuniu representantes de diversos Tribunais de 
Contas do País, na Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo (TCMSP) para debater o desenvolvimento de um portal nacional que consolide as 
informações referentes à gestão, o planejamento e a execução de políticas públicas 
relacionadas à prevenção, geração, coleta, disposição e reaproveitamento dos resíduos 
sólidos urbanos em cumprimento à Lei 12.305/2010 que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6806/programa-de-gestao-de-residuos-solidos-
do-tce-ms-e-destaque-em-sp 
 
TCE-PB 
Entidades de controle externo lançam diretrizes para facilitar o acesso dos cidadãos aos 
serviços públicos 
 
A adoção de práticas que facilitem o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e tornem 
os processos mais ágeis é uma das orientações das entidades de controle externo 
enviadas aos Tribunais de Contas. As diretrizes constam na Nota Recomendatória nº 
02/2022. O documento foi elaborado pela Atricon em conjunto com o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), o 
Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas (CNPTC) e a Associação 
Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/entidades-de-controle-externo-lancam-diretrizes-para-
facilitar-o-acesso-dos-cidadaos-aos-servicos-publicos 
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TCE-PR 
Telêmaco Borba deveregularizarrepasses ao Fundo de Previdência Social municipal 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) concedeu prazo de 120 
dias para que a Prefeitura de Telêmaco Borba adote quatro medidas para regularizar 
impropriedades relativas à falta de repasses ao Fundo de Previdência Social (FPS) desse 
município da Região dos Campos Gerais. O prazo passará a contar a partir do trânsito em 
julgado da decisão, da qual cabe recurso. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/telemaco-borba-deve-regularizar-repasses-ao-fundo-
de-previdencia-social-municipal/10056/N 
 
Curitiba recebe 11 recomendações em obras para melhorar o transporte público 
 
Com o objetivo de colaborar para a execução de obras integrantes do Programa de 
Mobilidade Sustentável do Município de Curitiba, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) emitiu 11 recomendações à prefeitura da capital paranaense e ao 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/curitiba-recebe-11-recomendacoes-em-obras-para-
melhorar-o-transporte-publico/10050/N 
 
Presidente recebe visita de conselheiro reconduzido ao cargo por decisão do STJ 
 
Após publicação de acordão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no último sábado (15 
de outubro), o qual determina seu retorno ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o 
conselheiro Maurício Requião de Mello e Silva visitou o TCE-PR nesta segunda (17), onde 
foi recebido pelo presidente, conselheiro Fabio Camargo. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/presidente-recebe-visita-de-conselheiro-reconduzido-
ao-cargo-por-decisao-do-stj/10057/N 
 
Curitiba recebe 11 recomendações em obras para melhorar o transporte público 
 
Com o objetivo de colaborar para a execução de obras integrantes do Programa de 
Mobilidade Sustentável do Município de Curitiba, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) emitiu 11 recomendações à prefeitura da capital paranaense e ao 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/curitiba-recebe-11-recomendacoes-em-obras-para-
melhorar-o-transporte-publico/10050/N 
 
TCE-PI 
TCE Piauí alerta municípios para último dia de envio de questionário 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) encerra nesta segunda-feira (17) o prazo 
para que as 224 Prefeituras Municipais, por meio do sistema Capture, respondam ao 
questionário sobre o levantamento de informações acerca da situação dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis do estado do Piauí. Até o momento, apenas 127 
municípios finalizaram o envio das informações, 48 estão em andamento e 49 não 
iniciaram. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-alerta-municipios-para-ultimo-dia-de-envio-de-
questionario/ 
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TCE-RJ 
TCE-RJ elucida questionamentos da  Secretaria Estadual de Educação sobre licitação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) atendeu a um pedido de 
consulta formulado pelo secretário estadual de Educação, Alexandre Valle Cardoso, em 
que solicita parecer do Tribunal a respeito da viabilidade jurídica de estruturação de um 
procedimento de compra pública, na modalidade Pregão Eletrônico, para formação de Ata 
de Registro de Preços, com descrição do objeto por eixos temáticos e adoção de critério 
de julgamento por Maior Desconto incidente sobre tabela de preços regulada pelo setor 
privado. O atendimento aos questionamentos levantados pelo gestor reforça o caráter 
orientador do Tribunal, em consonância com as Diretrizes da Gestão para o Biênio 2021-
2022. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_elucida_questionamentos_da_secretaria_
estadual_de_edaucacao_sobre_licitacao 
 
TCE-RN 
Disponibilizada a 32ª edição do Informativo de Jurisprudência do TCE-RO 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) disponibilizou a 32ª edição do Informativo de 
Jurisprudência, ferramenta que busca simplificar o acesso da sociedade ao entendimento 
da Instituição sobre matérias pertinentes à sua atuação, fomentando uma cultura de 
transparência pública e também aproximando a Corte do cidadão. 
https://tcero.tc.br/2022/10/17/disponibilizada-a-32a-edicao-do-informativo-de-
jurisprudencia-do-tce-ro/ 
 
TCE-SC 
Presidente do TCE/SC ministra aula para os novos servidores 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, encerrou, nesta quinta-feira (13/10), a disciplina "A Metamorfose 
Institucional das Cortes de Contas: da Casa dos Contos aos Tribunais da Governança 
Pública", que faz parte da capacitação dos novos integrantes do Tribunal catarinense, 
aprovados em concurso e nomeados em setembro. 
https://www.tcesc.tc.br/presidente-do-tcesc-ministra-aula-para-os-novos-servidores 
 
TCM-SP 
Palestra traz dicas importantes para situações cotidianas no Direito do Consumidor 
 
O que fazer ao se deparar com avarias no veículo causadas nas dependências de 
estacionamentos comerciais? Ou diante de valores mínimos estabelecidos para compras 
com uso do cartão de crédito? Essas e outras dicas imperdíveis foram apresentadas pela 
advogada Cristiane Simões, supervisora da Unidade Técnica Administrativa da Escola de 
Gestão e Contas (EGC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP). A 
palestra online, realizada na quinta-feira (13/10) e transmitida pelo canal da EGC no You 
Tube, abordou o Direito do Consumidor no ordenamento brasileiro, com destaque para a 
proteção de dados dos consumidores e boas práticas de consumo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51588 
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