
 
 

   

 

  Nº 141/2022 Data: 19-10-22 

TCU 
Tribunal fiscaliza doação de trecho da BR-365 ao Estado de Minas 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, 
representação da deputada federal Greyce Elias a respeito de possíveis irregularidades no 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e no Ministério da 
Infraestrutura sobre a doação de trecho da BR-365/MG ao Estado de Minas Gerais. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-fiscaliza-doacao-de-trecho-da-br-365-
ao-estado-de-minas.htm 
 
TCE-AL 
TCE AL promove palestra sobre outubro rosa 
 
No mês de conscientização do combate ao câncer de mama, mais conhecido como 
Outubro Rosa, o Tribunal de Contas de Alagoas, promoveu na manhã desta segunda-
feira(17), a palestra “Mexa-se contra o câncer de mama”, ministrada pela Dra Francisca 
Beltrão. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkwNQ==&titulo=TCE_AL_promove_palestra_sobre_outubro_rosa_&cat
=MQ== 
 
TCE-AP 
Projeto Auditor do Futuro destaca participação acadêmica no controle social 
 
Trinta acadêmicos do curso de Direito da Unifap (Universidade Federal do Amapá) 
iniciaram nesta segunda-feira (17/10), o projeto piloto denominado Auditor do Futuro, uma 
iniciativa do Tribunal de Contas do Amapá em parceria com a Associação dos Auditores 
de Controle Externo (AudTCE), e que tem o objetivo de disseminar conhecimento sobre o 
controle social entre o mundo acadêmico. 
http://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-auditor-do-futuro-destaca-participacao-
academica-no-controle-social 
 
TCE-BA 
TCE/BA orienta servidores da Juceb sobre Diárias e Adiantamento 
 
Servidores da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) participaram, na tarde desta 
segunda-feira (17.10), do Curso "Diárias e Adiantamento", ministrado pelo assessor-chefe 
da Assessoria Técnico-Jurídica (Atej) do TCE/BA, Wendel Régis Ramos. Durante o curso, 
Wendel Ramos deu explicações pormenorizadas aos técnicos da Juceb, que se encontra 
em intenso processo de interiorização de seus trabalhos. Em meio às explanações, o 
auditor apresentou parte da legislação aplicada a esses dois relevantes temas, mostrando 
ainda os avanços tecnológicos possibilitados pelo Sistema Mirante nas trilhas de auditoria 
do TCE/BA, que permitem a análise e o controle mais efetivo das diárias concedidas aos 
servidores. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-orienta-servidores-da-juceb-sobre-diarias-e-
adiantamento 
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TCM-BA 
TCM SUSPENDE CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS EM JEQUIÉ 
 
Na sessão desta terça-feira (18/10), os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios 
ratificaram medida cautelar deferida contra o prefeito de Jequié, Zenildo Brandão Santana, 
que determinou a imediata sustação dos efeitos da Lei Municipal 2.211/2022, que criou 
mais 388 cargos comissionados – de livre nomeação e exoneração – para exercício na 
estrutura administrativa do município. Por maioria de votos, os conselheiros decidiram 
manter o impedimento para a realização de novas contratações, mas suspenderam a 
decisão de exoneração até o julgamento final do processo. 
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-suspende-contratacao-de-comissionados-em-jequie/ 
 
TCE-CE 
Histórias e personagens de Fortaleza são tema do X Café com Leitura 
 
A Escola de Contas do TCE Ceará, Instituto Plácido Castelo (IPC), por meio da 
Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Gestão da Informação, promoveu a décima edição 
do Café com Leitura: Contos & Encontros, nesta sexta-feira (14/10). A obra “Sábado – 
estação de viver”, de Juarez Leitão, com contos e crônicas sobre Fortaleza, foi o tema da 
conversa entre o autor e os presentes no auditório do IPC.  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5129-historias-e-personagens-de-
fortaleza-sao-tema-do-x-cafe-com-leitura 
 
TCE-GO 
Presidente do TCE é convidado a falar no 19° Encontro Internacional de Juristas 
 
A Rede Internacional de Excelência Jurídica (Rede Internazionale di Eccellenza Giuridica) 
convidou o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), conselheiro 
Edson Ferrari, para proferir palestra no 19º Encontro Internacional de Juristas, que ocorrerá 
de 22 a 26 de janeiro de 2023 na cidade de Funchal, Ilha da Madeira. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-e-convidado-a-falar-no-19-encontro-
internacional-de-juristas 
 
TCM-GO 
TCMGO e CGE-GO assinam Termo de Cooperação Técnica 
 
Presidente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro, e o Controlador-Geral do Estado 
de Goiás (CGE-GO), Henrique Ziller, assinaram nesta segunda-feira (17/10) o Termo de 
Cooperação Técnica para a realização de ações conjuntas direcionadas à integração, 
intercâmbio e cooperação mútua entre o TCMGO e CGE-GO. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/tcmgo-e-cge-go-assinam-termo-de-cooperacao-
tecnica/ 
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TCE-MT 
Antonio Joaquim propõe realização de mesa técnica para solução de conflito na cobrança 
da tarifa de esgoto em Cuiabá 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) Antonio Joaquim propôs 
a realização de mesa técnica para a solução de conflito relacionado à cobrança da tarifa 
de esgoto na medida de 90% da tarifa de água em Cuiabá. A proposta foi apresentada 
como alternativa mais célere e eficaz para pedido de representação de natureza externa 
feito pelo vereador Diego Guimarães. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/antonio-joaquim-propoe-realizacao-de-mesa-tecnica-
para-solucao-de-conflito-na-cobranca-da-tarifa-de-esgoto-em-cuiaba/55055 
 
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 
 
Você sabia que o TCE-MT possui uma Política da Qualidade? Confira! 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) teve seu primeiro produto certificado pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o selo ISO 9001 em 2012. Primeira 
organização pública estadual a obter a certificação, o órgão possui hoje sete produtos com 
o selo emitido por meio do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/voce-sabia-que-o-tce-mt-possui-uma-politica-da-
qualidade-confira/55052 
 
TCE-MG 
Tribunal fiscaliza correta aplicação de mais de R$ 4 bilhões do Fundeb em Minas 
 
Acompanhar a aplicação dos recursos do Fundeb – fundo de manutenção e 
desenvolvimento da educação – nos municípios mineiros. Com esse objetivo, o Tribunal 
de Contas de Minas Gerais realizou uma ação fiscalizatória em mais de 300 cidades, em 
2021, visando contribuir para a legalidade do repasse, contabilização e aplicação desses 
recursos. Os municípios selecionados foram aqueles que não aplicaram a totalidade dos 
valores recebidos do Fundeb no ano anterior. A quantia fiscalizada pelo TCEMG 
ultrapassou R$ 4 bilhões. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625954 
 
TCM-PA 
TCMPA realizará segunda edição da Feira de Talentos “Servidor Fazendo Arte” 
 
No próximo dia 25 de outubro, ocorrerá a segunda edição da Feira de Talentos do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), que integra a programação do Mês do 
Servidor da Corte de Contas. A atividade será realizada das 9h às 12h, no acesso lateral 
do MPCM (Térro do MPCM com entrada pelo TCM), e contará com exposição e venda de 
produtos por parte de servidores, estagiários e terceirizados do TCMPA. 
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https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-realizara-segunda-edicao-da-feira-de-talentos-
servidor-fazendo-arte/ 
TCE-PR 
TCE-PR orienta Secretaria da Fazenda do Paraná a aprimorar seu Controle Interno 
 
A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa-PR) deve adotar, em 180 dias, as 
recomendações em relação ao seu Controle Interno que foram homologadas pelos 
conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. As medidas, detalhadas abaixo, 
foram apontadas em Relatório de Fiscalização elaborado pela Segunda Inspetoria de 
Controle Externo (2ª ICE) do TCE-PR. O prazo passará a contar a partir do trânsito em 
julgado da decisão, da qual cabe recurso. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-orienta-secretaria-da-fazenda-do-parana-a-
aprimorar-seu-controle-interno/10051/N 
 
TCE-PI 
TCE-PI realiza atividade de conscientização e prevenção ao câncer de mama 
 
Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) foram recepcionados na 
manhã desta terça-feira (18) com uma atividade de apoio à campanha Outubro Rosa. A 
ação foi realizada por meio do projeto SER TCE Mulher, em parceria com o Sindicato dos 
Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (SISTCEP), com a Unimed Teresina 
e com a Fundação Maria Carvalho Santos. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-realiza-atividade-de-conscientizacao-e-prevencao-ao-
cancer-de-mama-2/ 
 
TCE-RJ 
São Gonçalo: ex-gestores de Instituto dePrevidência devem devolver R$ 24,7 milhões 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou que três ex-
presidentes do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São 
Gonçalo (Ipasg) devolvam aos cofres públicos R$ 24,7 milhões. Um deles acumulou a 
função com a de secretário municipal de Seguridade Social. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/sao_goncalo_ex_gestores_de_instituto_de_previ
dencia_devem_devolver_r_247_milhoes 
 
TCE-RN 
Com coletiva de imprensa, entidades lançam campanha de Incentivo à Vacinação 
Infantojuvenil 
 
Na data em que se comemora o Dia Nacional de Vacinação, 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) realizaram uma coletiva de imprensa para lançar a campanha unificada 
relacionada ao tema. O evento ocorreu na sede do MPRN, na manhã desta segunda-feira 
(17). Apoiam a iniciativa o Conselho Regional de Medicina do RN (Cremern), a Sociedade 
de Pediatria do RN e a Sociedade Riograndense do Norte de Infectologia. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4277#gsc.tab=0 
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TCE-RO 
Em sua nova edição, o Podcast do TCE-RO traz posicionamento do Tribunal de Contas de 
Rondônia quanto à limitação de despesas com pessoal em fim de mandato do Executivo 
 
O entendimento do TCE rondoniense, em resposta a Processo-Consulta formulado pelo 
Tribunal de Justiça (TJ-RO), é de que os recursos correspondentes às dotações destinadas 
aos órgãos do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do 
Tribunal de Contas são de gestão própria de cada instituição e não se comunicam, ainda 
que estejam previstos em um orçamento único. 
https://tcero.tc.br/2022/10/17/em-sua-nova-edicao-o-podcast-do-tce-ro-traz-
posicionamento-do-tribunal-de-contas-de-rondonia-quanto-a-limitacao-de-despesas-com-
pessoal-em-fim-de-mandato-do-executivo/ 
 
Aprovado normativo pelo TCE-RO que disciplina o processo de vacância do cargo de 
conselheiro, além de outras providências 
 
Por unanimidade de votos, o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), por meio de seu 
Conselho Superior de Administração (CSA), aprovou no último dia 11 de outubro a 
Resolução nº 372/2022, que disciplina o processo de vacância do cargo de conselheiro e 
o procedimento a ser adotado para a indicação, nomeação e posse, dentre outras 
providências. 
https://tcero.tc.br/2022/10/18/aprovado-normativo-pelo-tce-ro-que-disciplina-o-processo-
de-vacancia-do-cargo-de-conselheiro-alem-de-outras-providencias/ 
 
TCE-SP 
Gasto com shows não podem comprometer serviços essenciais, alerta TCESP 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) emitiu alerta endereçado aos 
responsáveis por órgãos públicos estaduais e municipais, no qual afirma que as despesas 
com dinheiro em shows artísticos, caso comprometam os serviços essenciais, poderão ser 
consideradas ilegítimas. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-gasto-com-shows-nao-podem-comprometer-servicos-
essenciais-alerta-tcesp 
 
TCM-SP 
Presidente do TCMSP defende participação dos TCs em concessões e PPPs 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), conselheiro João 
Antonio da Silva Filho, participou na segunda-feira (17/10) da abertura do 4.º Encontro 
Técnico de Fiscalização em Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) pelos 
Tribunais de Contas, realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP). Ele defendeu que os Tribunais de Contas têm muito a contribuir com a 
cooperação entre iniciativa privada e Poder Público. Em sua visão, o equilíbrio entre as 
partes deve ser buscado pelos órgãos de Controle Externo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51627 
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TCE-SE 
Inovações do Sistema de Auditoria do TCE são apresentadas ao Pacto pela Educação 
 
As atualizações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) no seu 
sistema de auditoria, o Sagres, com foco nas prestações de contas anuais do exercício 
2023, foram apresentadas nesta segunda-feira, 17, na Sala de Reuniões da Corte, a 
representantes de órgãos e entidades que integram o Pacto pela Educação. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2166 
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