
 
 

   

 

  Nº 141/2022 Data: 21-10-22 

TCU 
Auditores do TCU serão palestrantes em evento nacional sobre auditoria de obras públicas 
 
Os participantes do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas (ENAOP 
2022) vão conhecer a experiência dos auditores federais de controle externo do TCU 
Francis Cosme de Farias e Victor Marcuz de Moraes.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditores-do-tcu-serao-palestrantes-em-evento-
nacional-sobre-auditoria-de-obras-publicas.htm 
 
TCE-AP 
Pacto Pela Primeira Infância é apresentado ao Executivo 
 
O Pacto pela Primeira Infância ganhou na segunda-feira (17/10), a adesão de secretarias 
estratégicas do Governo do Amapá. 
http://www.tce.ap.gov.br/noticias/pacto-pela-primeira-infancia-e-apresentado-ao-executivo 
 
TCE-AM 
Presidente em exercício do TCE-AM participa de inauguração da Ouvidoria da Mulher do 
TRE-AM 
 
A vice-presidente e no exercício da Presidência, conselheira Yara Lins dos Santos, 
participou, na manhã desta quinta-feira (20), da cerimônia de inauguração da Instalação 
Física da Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60251 
 
TCE-CE 
TCE Ceará e Tocantins compartilham experiências em jurisprudência durante reunião 
virtual 
 
Os Tribunais de Contas dos Estados do Ceará e de Tocantins realizaram, nesta quarta-
feira (19/10), reunião online, por meio de videoconferência, com o objetivo de 
compartilharem experiências exitosas na área de Jurisprudência. A iniciativa visa aprimorar 
as atividades nas duas Cortes de Contas. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5136-tce-ceara-e-tocantins-compartilham-
experiencias-em-jurisprudencia-durante-reuniao-virtual 
 
TCE-GO 
Modelo de maturidade em ouvidoria pública debatido em seminário 
 
As metodologias utilizadas pelo Poder Executivo federal e estadual no aprimoramento de 
suas ouvidorias foram os destaques do 6º Seminário Goiano de Ouvidorias, realizado nesta 
terça-feira (18/out) no auditório do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. O evento 
foi promovido pela Rede Goiana de Ouvidorias. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/modelo-de-maturidade-em-ouvidoria-publica-debatido-em-
seminario 
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TCE-GO lança cinco livros sobre Controle Externo 
 
Com as participações do governador Ronaldo Caiado, da reitora da Universidade Federal 
de Goiás, Angelita Pereira de Lima; desembargadores do Tribunal de Justiça, conselheiros 
dos Tribunais de Contas do Tocantins e de Mato Grosso do Sul, do presidente do TCM-
GO, Joaquim de Castro, e de um grande número de outras autoridades o TCE de Goiás 
realizou hoje (19/out) o lançamento de cinco livros que versam sobre diferentes facetas do 
controle externo. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-lanca-cinco-livros-sobre-controle-externo 
 
Revista da Enap vai publicar artigo de servidores do TCE-GO 
 
Artigo sobre inteligência artificial, escrito pelos servidores Maurício Barros de Jesus, André 
da Silva Góes, Leonardo de Guimarães Santiago e Marcelo Augusto Pedreira Xavier, do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), juntamente com Solon Belivacqua, foi aprovado 
para publicação na Revista do Serviço Público (RSP), da Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/revista-da-enap-vai-publicar-artigo-de-servidores-do-tce-go 
 
TCE-MT 
Líderes do TCE-MT avaliam desempenho de SGQ e SGE e se preparam para auditoria 
externa 
 
Líderes de diferentes setores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) se reuniram 
nesta quarta-feira (19) para analisar criticamente o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) 
e o Sistema de Gestão de Energia (SGE). O objetivo foi assegurar sua adequação, 
suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da Corte de Contas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/lideres-do-tce-mt-avaliam-desempenho-de-sgq-e-sge-
e-se-preparam-para-auditoria-externa/55083 
 
Auditoria informatizada do TCE-MT é um dos sete produtos certificados pela ISO 9001; 
conheça política de qualidade 
 
Por meio do Sistema APLIC, a Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) automatiza as rotinas de cálculos e agiliza 
o processamento das informações prestadas pelos jurisdicionados. Este é mais um dos 
sete produtos do TCE-MT certificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) com a ISO 9001. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/auditoria-informatizada-do-tce-mt-e-um-dos-sete-
produtos-certificados-pela-iso-9001-conheca-politica-de-qualidade/55093 
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TCE-PR 
Plenário virtual do TCE-PR servirá de modelo para a corte de contas gaúcha 
 
Uma equipe de quatro servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
está em Curitiba para conhecer a modalidade de plenário virtual adotada pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. Implantado em 4 de maio de 2020, no início da pandemia da 
Covid, esse mecanismo possibilitou ao TCE-PR realizar, em um ambiente totalmente virtual 
e seguro, o julgamento de processos que tramitam na Corte. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/plenario-virtual-do-tce-pr-servira-de-modelo-para-a-
corte-de-contas-gaucha/10067/N 
 
TCE-RJ 
Ferramenta Consulta de Acórdãos conta com novas funcionalidades 
 
A ferramenta on-line Consulta de Acórdãos, desenvolvida pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) com o objetivo de simplificar o acesso direto aos 
acórdãos proferidos pelo Tribunal, conta com novas funcionalidades que tornam seu uso 
ainda mais prático e rápido. A criação da ferramenta, assim como as atualizações que a 
incrementam, atende a duas das Diretrizes da Gestão para o Biênio 2021-2022, o 
aperfeiçoamento dos sistemas de processo eletrônico e a sistematização da jurisprudência 
do TCE-RJ. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/ferramenta_consulta_de_acordaos_conta_com_
novas_funcionalidades 
 
TCE-RO 
De autoria do TCE-RS/UFRGS, obra “Educação Antirracista – Fiscalização e Desafios” já 
está disponível na página da ESCon/TCE-RO 
 
Já está disponível na página eletrônica da Escola Superior de Contas (ESCon) do Tribunal 
de Contas de Rondônia (TCE-RO) o livro “Educação Antirracista – Fiscalização e 
Desafios”, obra que se alinha aos ditames do artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), o qual prevê a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 
afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados. 
https://tcero.tc.br/2022/10/20/de-autoria-do-tce-rs-ufrgs-obra-educacao-antirracista-
fiscalizacao-e-desafios-ja-esta-disponivel-na-pagina-da-escon-tce-ro/ 
 
TCE-RO disponibiliza guia sobre o Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) 
 
Como parte das ações desenvolvidas no eixo educacional do seu Planejamento 
Estratégico 2021-2028, o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) disponibiliza, em 
versão eletrônica, um guia explicativo sobre o Programa de Aprimoramento da Política de 
Alfabetização na Idade Certa (PAIC), promovido no Estado de Rondônia em parceria com 
as redes municipais de ensino. 
https://tcero.tc.br/2022/10/20/tce-ro-disponibiliza-guia-sobre-o-programa-de-alfabetizacao-
na-idade-certa-paic/ 
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TCE-RR 
Ex-gestores terão que devolver mais de 1,6 milhões de reais 
 
O Pleno do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), durante a sessão ocorrida na manhã 
desta quarta-feira (19), julgou irregular a Tomada de Contas Especial que analisou as 
contratações diretas nas áreas de saúde e educação feitas com dispensa de licitação para 
aquisição de produtos e serviços na Prefeitura de Cantá. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1918 
 
TCE-SC 
Servidores do TCE/SC entregam primeiro lote de brinquedos arrecadados para crianças 
do Hospital Infantil de Florianópolis 
 
Os servidores da Coordenadoria de Assistência à Saúde do Servidor (Cass), do Tribunal 
de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), iniciaram nesta terça-feira (19/10) a entrega dos 
brinquedos arrecadados durante campanha para beneficiar crianças e adolescentes da ala 
de oncohematologia do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. 
https://www.tcesc.tc.br/servidores-do-tcesc-entregam-primeiro-lote-de-brinquedos-
arrecadados-para-criancas-do-hospital 
 
TCE-SP 
TCE realiza fiscalização surpresa em 273 unidades de saúde em 120 municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza nesta quinta-feira (20/10) 
uma fiscalização surpresa em 273 hospitais/unidades de saúde que são gerenciadas por 
organizações do Terceiro Setor qualificadas como Organizações Sociais de Saúde (OSS). 
Desse total, 232 locais são de responsabilidade dos municípios e 41 pertencem à rede 
estadual. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tempo-real-tce-realiza-fiscalizacao-surpresa-273-
unidades-saude-120-municipios 
 
TCE-SE 
Ecojan: Comunicação consciente é tema de treinamento voltado aos servidores do TCE 
 
Servidores dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) participam do 
treinamento “Comunicação Consciente (não violenta) no ambiente 
corporativo/institucional”, iniciado nesta quarta-feira, 19, na Escola de Contas (Ecojan). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2170 
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TCE-TO 
Sistema de Jurisprudência e padronização de ementas do TCE/TO são apresentados ao 
TCE-CE 
 
Na manhã desta quarta-feira, 19 de outubro, servidores da Assessoria de Normas e 
Jurisprudência e da Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), 
se reuniram de forma virtual com servidores da Corte de Contas Cearense (TCE/CE), para 
compartilhar e mostrar o sistema de Jurisprudência Selecionada e a padronização de 
ementas que são usadas no Tocantins. 
https://www.tceto.tc.br/sistema-de-jurisprudencia-e-padronizacao-de-ementas-do-tce-to-
sao-apresentados-ao-tce-ce/ 
 
Tarde de aprendizado sobre prevenção aos tipos de câncer na mulher 
 
No mês de reflexão e conscientização dos cuidados com a saúde da mulher, o Tribunal de 
Contas do Tocantins (TCE/TO) realizou na tarde desta quarta-feira, 19, uma palestra com 
o oncologista clínico Gleisson Perdigão, sobre os tipos de câncer na mulher. O encontro 
organizado pela Diretoria de Recursos Humanos (RH) por meio da Coordenadoria de 
Saúde (COSAU) faz parte da campanha Outubro Rosa da Corte que tem como slogan “A 
prevenção é o melhor caminho”. 
https://www.tceto.tc.br/tarde-de-aprendizado-sobre-prevencao-aos-tipos-de-cancer-na-
mulher/ 
 
 
 
 
 

https://www.tceto.tc.br/sistema-de-jurisprudencia-e-padronizacao-de-ementas-do-tce-to-sao-apresentados-ao-tce-ce/
https://www.tceto.tc.br/sistema-de-jurisprudencia-e-padronizacao-de-ementas-do-tce-to-sao-apresentados-ao-tce-ce/
https://www.tceto.tc.br/tarde-de-aprendizado-sobre-prevencao-aos-tipos-de-cancer-na-mulher/
https://www.tceto.tc.br/tarde-de-aprendizado-sobre-prevencao-aos-tipos-de-cancer-na-mulher/

