
 
 

   

 

  Nº 142/2022 Data: 24-10-22 

TCU 
Entenda como são elaboradas as normas internacionais de auditoria 
 
O processo para elaborar as Normas Internacionais das Instituições Superiores de Controle 
(Issai) começa com o Plano Estratégico de Desenvolvimento (SDP). Esse plano é 
estruturado pelo Fórum de Normas da Intosai (Fipp) e pelo Comitê de Normas Profissionais 
(PSC), presidido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) desde 2016. O trabalho inclui 
toda a comunidade da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle 
(Intosai). As normas a serem criadas devem estar previstas no SDP, que vale por três anos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/entenda-como-sao-elaboradas-as-normas-
internacionais-de-auditoria.htm 
 
TCE-AC 
TCE-AC participa do VII Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais 
de Educação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre participou na manhã desta quarta-feira, 19, do VII 
Encontro Estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – 
UNCME/AC, que teve como tema geral: Os Impactos Socioeconômicos e Pedagógicos 
Pós-Pandemia. 
https://tceac.tc.br/2022/10/21/tce-ac-participa-do-vii-encontro-estadual-da-uniao-nacional-
dos-conselhos-municipais-de-educacao/ 
 
TCE-AP 
Membros do TCE Amapá debatem planejamento estratégico do IRB 
 
Missão, visão e valores do Instituto Rui Barbosa (IRB) foram validados em oficina na quarta 
e quinta-feira (19 e 20), que discutiu a identidade organizacional, objetivos e iniciativas 
estratégicas da entidade. O encontro fez parte da elaboração do Plano Estratégico do IRB 
– 2023/2027. 
http://www.tce.ap.gov.br/noticias/membros-do-tce-amapa-debatem-planejamento-
estrategico-do-irb 
 
TCE-AM 
Conselheiros do TCE-AM serão homenageados pela Academia de Letras, Ciências e Artes 
do Amazonas 
 
Com o intuito reconhecer notáveis personalidades pelo trabalho desenvolvido em favor da 
Região Amazônica, a Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas (Alcear) irá 
homenagear o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro 
Érico Desterro, o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas Mario de Mello e 
conselheiro aposentado Josué Filho na próxima quarta-feira (26), no auditório do Colégio 
Martha Falcão, no bairro Adrianópolis, com a outorga do título Amantes da Amazonas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60259 
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TCE-CE 
Auditoria operacional sobre desertificação do semiárido visita município de Canindé 
 
Estão em execução, no Tribunal de Contas do Ceará, os trabalhos da Auditoria 
Operacional em Políticas de Combate à Desertificação do Semiárido. Após as fases de 
entrevistas com gestores e colaboradores de órgãos estaduais (Secretaria do Meio 
Ambiente/SEMA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário/SDA e Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídricos/Funceme) e representante da Rede Asa – Articulação 
no Semiárido Brasileiro no Ceará, de requisição de documentos e aplicação de pesquisa 
eletrônica junto a gestores municipais sobre ações relacionadas ao tema, a equipe 
responsável pela auditoria fez visita em campo, dia 17/10, no município de Canindé. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5140-auditoria-operacional-sobre-
desertificacao-do-semiarido-visita-municipio-de-caninde 
 
TCE-GO 
TCE-GO alerta sobre necessidade da segregação de funções nas licitações 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) orientou ao Ministério Público Estadual (MPGO) 
para que atente, em suas licitações, para a segregação de funções. Esse princípio básico 
do sistema de controle interno consiste na separação das funções dos agentes públicos 
nos procedimentos administrativos. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-alerta-necessidade-da-segregacao-de-funcoes-nas-
licitacoes 
 
TCE-GO homologa medida que libera licitação da Metrobus para aluguel de ônibus 
elétricos 
 
A revogação da medida cautelar que suspendeu o processo de licitação da Metrobus para 
o aluguel de ônibus elétricos articulados, deferida pelo conselheiro Helder Valin, foi 
referendada pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) na Sessão 
Plenária desta quinta-feira (20/out).  
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-homologa-medida-que-libera-licitacao-da-metrobus-
para-aluguel-de-onibus-eletricos 
 
Gaepe-GO alerta municípios goianos sobre combate ao abandono e à evasão escolar 
 
Efetividade da Política da Educação de Goiás (Gaepe-GO) vem recomendando aos 
gestores públicos que adotem de forma efetiva estratégias de busca ativa dos estudantes 
que estão fora da escola. Nesta semana, a governança emitiu a Nota Técnica 02/2022 
orientando os municípios do estado sobre a necessidade de adesão à plataforma Busca 
Ativa Escolar, elaborada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 
parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/gaepe-go-alerta-municipios-goianos-sobre-combate-ao-
abandono-e-a-evasao-escolar 
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TCM-GO 
Governador Ronaldo Caiado enaltece importância dos Tribunais de Contas em Encontro 
Nacional de TCMs 
 
Com o objetivo de promover uma maior integração dos órgãos de controle externo e 
fortalecer laços institucionais, é realizado, nesta quinta-feira (20) em Goiânia, o Encontro 
Nacional dos Tribunais de Contas dos Municípios. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/governador-ronaldo-caiado-enaltece-importancia-
dos-tribunais-de-contas-em-encontro-nacional-de-tcms/ 
 
ABRACOM cumpriu propósito de unificar e dar prestígio aos tribunais de contas de 
município 
 
O conselheiro aposentado e ex-presidente da ABRACOM – Thiers Viana Montebello – foi 
homenageado pelos presidentes dos demais tribunais de contas dos municípios, na tarde 
desta quinta-feira, 20.10, no Encontro Nacional dos TCM’s, em Goiânia, por seus 
relevantes serviços e pela notável contribuição ao Sistema Tribunais de Contas, em 27 
anos de dedicação ao controle externo. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/abracom-cumpriu-proposito-de-unificar-e-dar-
prestigio-aos-tribunais-de-contas-de-municipio/ 
 
Painéis abordam defesa da missão constitucional dos Tribunais de Contas 
 
O tema “A Atuação da Atricon na defesa dos Membros e do Sistema Tribunais de Contas 
junto ao Congresso Nacional” foi abordado pelo presidente da Atricon, conselheiro César 
Miola, tendo como mediador o procurador José Américo da Costa Junior, presidente da 
AMPCON, durante o Encontro Nacional dos TCM’s, que aconteceu nesta quinta-feira, 
20/10, em Goiânia. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/10/paineis-abordam-defesa-da-missao-constitucional-
dos-tribunais-de-contas/ 
 
TCE-MT 
Mato Grosso é 7° estado a implementar Gabinete de Articulação para Efetivação das 
Políticas de Educação 
 
Mato Grosso é o 7° estado do Brasil a implementar o Gabinete de Articulação para 
Efetivação das Políticas de Educação (Gaepe-MT). A solenidade de instalação será 
realizada na segunda-feira (24), às 8h30, no auditório da Escola Superior de Contas do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e terá transmissão pelo Canal do TCE-MT 
no YouTube. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/mato-grosso-e-7-estado-a-implementar-gabinete-de-
articulacao-para-efetivacao-das-politicas-de-educacao/55111 
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TCE-PB 
TCE-PB ANALISA CONVÊNIOS DE R$ 208 MILHÕES CELEBRADOS ENTRE ESTADO 
E PREFEITURAS E CONSTATA FALTA DE INFORMAÇÕES EM 53 MUNICÍPIOS 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) publicou nesta sexta-feira (20), o 
segundo relatório sobre análise dos convênios celebrados entre o Governo do Estado da 
Paraíba e municípios paraibanos que objetivam a construção de creches. O primeiro 
relatório foi publicado no mês de agosto. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-analisa-convenios-de-r-208-milhoes-celebrados-entre-
estado-e-prefeituras-e-constata-falta-de-informacoes-em-53-municipios 
 
TCE-PR 
MP e TCE pedem participação de prefeituras em programa da Controladoria-Geral 
 
O Ministério Público do Paraná (MP-PR) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) 
formalizaram nesta sexta-feira (21 de outubro) documento dirigido aos 399 prefeitos 
paranaenses solicitando a adesão dos municípios ao Programa Controla Paraná. A 
manifestação é assinada pelo procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia; pelo 
presidente do Tribunal, conselheiro Fabio Camargo; e pelo procurador Mauricio Kalache, 
coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública no Paraná. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/mp-e-tce-pedem-participacao-de-prefeituras-em-
programa-da-controladoria-geral/10072/N 
 
TCE-PR recebe estudantes para aula sobre controle social do gasto público 
 
A fiscalização do gasto e das políticas públicas só é eficaz quando executada em três 
frentes: o controle interno (sistema que atua dentro da própria instituição), o controle 
externo (realizado por órgãos como o Poder Legislativo e os Tribunais de Contas) e o 
controle social (exercido pela sociedade). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recebe-estudantes-para-aula-sobre-controle-
social-do-gasto-publico/10071/N 
 
TCE-PI 
Conheça o TCE: DFAE apresenta atribuições, ações e desempenho 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da série “Conheça o TCE”, 
apresenta hoje (21) a Diretoria de Fiscalização da Administração Estadual (DFAE). A 
fiscalização de recursos dos entes estaduais, Secretarias do Estado, Fundações, 
Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, isto é, inspecionar por 
meio de ações e mecanismos de controle todos os órgãos do Poder Executivo, Poder 
Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público e Defensoria são atribuições que 
competem à DFAE do TCE Piauí. 
https://www.tce.pi.gov.br/conheca-o-tce-dfae-apresenta-atribuicoes-acoes-e-
desempenho/ 
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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 
Cosic/TCE-RO apoia e divulga guia da ANPD com orientações sobre “cookies” e proteção 
de dados pessoais 
 
O Comitê de Segurança da Informação e Comunicação do Tribunal de Contas de Rondônia 
(COSIC/TCE-RO), dentro de sua função de orientar os titulares de dados pessoais sobre 
seus direitos, recomenda, em especial a gestores e servidores públicos, assim como 
demais interessados, a leitura do guia orientativo “Cookies e Proteção de Dados Pessoais”, 
lançado na última terça-feira (18/10) pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD). 
https://tcero.tc.br/2022/10/21/cosic-tce-ro-apoia-e-divulga-guia-da-anpd-com-orientacoes-
sobre-cookies-e-protecao-de-dados-pessoais/ 
 
TCE-RR 
Decisão cautelar suspende aquisição de livros no valor aproximado de 7 milhões 
 
O Pleno do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) referendou, nesta quarta-feira (19) a 
decisão cautelar do conselheiro Bismarck Dias de Azevedo que determinou, em 13 de 
outubro, a suspensão imediata de todos os atos de execução do contrato n° 025/2022, 
para ações educacionais do Departamento de Trânsito de Roraima (Detran), no valor de 
R$ 6.999.974,40, a partir do recebimento do mandado de intimação. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1921 
 
TCE-SP 
TV Cultura exibe entrevista com a Conselheira do TCESP 
 
A TV Cultura exibe no sábado (22/10), a partir das 11h40, entrevista, no formato de 
videocast, com a Conselheira Cristiana de Castro Moraes. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tv-cultura-exibe-entrevista-com-conselheira-tcesp 
 
PodContas discute alterações no Sistema de Registro de Preços 
 
Especialista em Direito Público, Direito Civil e Processo Civil, o Advogado Gerson Ferreira 
dos Santos participou do 72º episódio do PodContas – podcast do TCESP voltado ao 
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aprimoramento dos conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e servidores 
públicos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-podcontas-discute-alteracoes-sistema-registro-precos 
 
Site do TCESP ganha linha do tempo e Galeria de Presidentes 
 
O portal institucional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) na internet 
ganhou dois novos ambientes virtuais: uma seção dedicada à história do órgão e uma 
galeria com todos os Presidentes da instituição desde sua fundação, em 6 de maio de 
1924. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-site-tcesp-ganha-linha-tempo-e-galeria-presidentes 
 
 
 
 
TCE-TO 
MP e gestores ligados à educação debatem cenário e desafios no pós-pandemia 
 
Unir esforços e atuar de forma conjunta e integrada. Essa foi a síntese dos discursos de 
autoridades, gestores e dirigentes que participaram nesta quinta-feira, 20, do ‘V Ciclo de 
Debates sobre Educação e Atuação do Ministério Público’. A auditora de Controle Externo 
e responsável pela Coordenadoria de Auditorias Especiais do Tribunal de Contas do 
Tocantins (TCE/TO), Lígia Cássia Braga, representou o Conselheiro Presidente Napoleão 
de Souza Luz Sobrinho no evento. 
https://www.tceto.tc.br/mp-e-gestores-ligados-a-educacao-debatem-cenario-e-desafios-
no-pos-pandemia/ 
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