
 
 

   

 

  Nº 144/2022 Data: 25-10-22 

TCE-AC 
Diretora da Escola de Contas do TCE-AC participa de oficina do planejamento estratégico 
do IRB 
 
A Diretora da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado Acre, Conselheira Naluh 
Maria Lima Gouveia participou da oficina do Planejamento Estratégico do Instituto Rui 
Barbosa – IRB. A identidade organizacional, objetivos e iniciativas estratégicas da 
instituição foram alguns dos assuntos abordados durante a oficina realizada nos dias 19 e 
20, no Amapá. 
https://tceac.tc.br/2022/10/24/diretora-da-escola-de-contas-do-tce-ac-participa-de-oficina-
do-planejamento-estrategico-do-irb/ 
 
TCE-BA 
Auditores do TCE-BA participam do 4º Encontro Técnico sobre fiscalização de PPP e 
concessões 
 
Com o objetivo de debater temas referentes às fiscalizações exercidas pelos Tribunais de 
Contas, promover reflexões acerca da doutrina e da jurisprudência dessas Cortes, além de 
promover o compartilhamento de boas práticas sobre o tema, o Instituto Rui Barbosa (IRB) 
e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) promoveram o 4º Encontro 
Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs pelos Tribunais de Contas. Com 
transmissão simultânea pelo canal TV TCE, no YouTube, o encontro teve início na 
segunda-feira (17) e segue até essa sexta-feira (21), no auditório nobre do TCE/SP. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/ecpl-promove-2-edicao-de-oficina-sobre-
procedimentos-para-elaboracao-de-relatorio-de-auditoria 
 
TCM-BA 
TCM-BA E MPE definem ações para garantir água potável nas escolas municipais 
 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conselheiro Plínio Carneiro 
Filho, se reuniu na manhã desta segunda-feira (24/10) com integrantes do Ministério 
Público do Estado da Bahia para definir ações estratégicas com vistas ao desenvolvimento 
do “Projeto Sede de Aprender Nacional”. 
https://www.tcm.ba.gov.br/tcm-e-mpe-definem-acoes-para-garantir-agua-potavel-nas-
escolas-municipais/ 
 
TCE-MG 
TCE conclui acompanhamento de Gestão Fiscal de Municípios com data-base 30/06/2022 
 
A Segunda Câmara confirmou, na sessão dessa última quinta-feira (20/10), a decisão do 
conselheiro Wanderley Ávila no processo n. 1119836, que trata do acompanhamento de 
gestão fiscal dos municípios, referente à data-base 30/06/2022. Os dados foram enviados 
por meio do Sistema Informatizado de Contas do Município (Sicom), em atendimento à 
Instrução Normativa n. 03/2017. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625966 
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Conselheiro-substituto fala sobre inteligência artificial e controle externo em congresso de 
Direito 
 
O conselheiro-substituto do TCEMG, Licurgo Mourão, ministrou a palestra de abertura do 
último painel de debates do XII Congresso Mineiro de Direito Administrativo, na sexta-feira 
(21/10), que teve por tema “Controle da Administração Pública: improbidade administrativa, 
anticorrupção empresarial, controle interno e Tribunais de Contas”. Mourão palestrou sobre 
a expansão da inteligência artificial nas atividades laborais pelo mundo e suas implicações 
nas ações de controle externo. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625965 
 
TCM-PA 
Parceria do TCM-PA ajudará mulheres em tratamento contra câncer de mama 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) está em parceria com a 
Associação Paraense de Combate ao Câncer de Mama (APACAM), organização não 
governamental sediada em Belém que ajuda mulheres no tratamento da doença que intitula 
o nome da instituição. A parceria é resultado das ações do Outubro Rosa, que o TCM-PA 
está desenvolvendo em alusão à adesão da campanha de combate e conscientização 
sobre o câncer de mama. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/parceria-do-tcmpa-ajudara-mulheres-em-tratamento-
contra-cancer-de-mama/ 
 
TCM-PA lança “Raio-X dos Municípios” em evento nacional 
 
Durante o Encontro Nacional dos TCM’s ocorrido em Goiás na última quinta-feira (20), a 
presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), conselheira Mara 
Lúcia, lançou o novo sistema da Corte de Contas intitulado “Raio-X dos Municípios”. A 
ferramenta foi apresentada no painel “TCM’s em Ação: Apresentação dos TCM’s e 
respectivas boas práticas” e o diretor adjunto de Fiscalização e Controle Social do Tribunal, 
Felipe Souza. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-lanca-raio-x-dos-municipios-em-evento-
nacional/ 
 
TCE-PR 
Acúmulo de três ou mais cargos efetivos na saúde é inconstitucional, orienta TCE-PR 
 
O acúmulo de mais de dois cargos públicos efetivos privativos para profissionais da saúde 
viola o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; o artigo 27, inciso XVI, da Constituição 
do Estado do Paraná; e o artigo 272 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado 
do Paraná (Lei nº 6.174/1970). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/acumulo-de-tres-ou-mais-cargos-efetivos-na-saude-e-
inconstitucional-orienta-tce-pr/10024/N 
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Município de Dois Vizinhos corrige falha em licitação suspensa cautelarmente 
 
Após o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinar, por meio de medida cautelar, 
a suspensão da Tomada de Preços nº 3/2022, lançada pela Prefeitura de Dois Vizinhos, a 
administração desse município da Região Sudoeste do Paraná comprovou à Corte a 
correção do problema apontado pelos conselheiros. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/municipio-de-dois-vizinhos-corrige-falha-em-licitacao-
suspensa-cautelarmente/10061/N 
 
TCE-PR recomenda 5 ações para auxiliar a Elejor em suas futuras contratações 
 
Com o objetivo de auxiliar a Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. (Elejor) em suas futuras 
contratações, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu cinco 
recomendações a essa empresa subsidiária da Companhia Paranaense de Energia 
(Copel), criada especificamente para explorar o Complexo Energético Fundão Santa Clara. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-5-acoes-para-auxiliar-a-elejor-em-
suas-futuras-contratacoes/10062/N 
 
TCE-PE 
Outubro Rosa: palestra aborda prevenção ao câncer de mama 
 
Uma palestra ministrada no Tribunal de Contas na última quarta-feira (19) pela médica 
oncologista Ilka Rocha, sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, marcou as 
ações da campanha “Se conheça, se cuide, se ame”, do Outubro Rosa, promovida pelo 
Departamento de Gestão do TCE. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6777-outubro-rosa-palestra-aborda-prevencao-ao-cancer-de-mama 
 
TCE-RJ 
Presidente do TCE-RJ apresenta atuação do Tribunal no processo de concessão da Cedae 
 
Após a realização de 11 painéis, com a presença de 40 especialistas, durante cinco dias, 
o 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs pelos Tribunais de 
Contas foi encerrado nesta sexta-feira (21/10). O evento, realizado no Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCE-SP), teve a participação de 392 inscritos entre servidores 
de 25 TCs e representantes de entidades privadas. A transmissão ao vivo pelo YouTube 
dos três dias em que o evento foi aberto ao público contabilizou 2.320 acessos. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/presidente_do_tce_rj_apresenta_atuacao_no_pr
ocesso_de_concessao_da_cedae 
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TCM-RJ 
Presidentes de tribunais de contas se reúnem em Goiânia 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Luiz Antonio Guaraná, 
participou hoje, 20/10, da terceira reunião ordinária do Conselho Nacional de Presidentes 
dos Tribunais de Contas (CNPTC), em Goiânia. Guaraná, que falou em nome de todos os 
presidentes dos tribunais brasileiros, ressaltou a importância das Cortes de Contas e da 
integração dessas instituições para que as decisões proferidas pelos Plenários sigam as 
mesmas diretrizes a fim de que os gestores públicos possam ter segurança jurídica. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16498&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RO 
Em clima de congraçamento, começa a 2ª edição das Olimpíadas dos Servidores do TCE-
RO 
 
Em clima de congraçamento e integração, foi aberta a segunda edição das Olimpíadas dos 
Servidores do Tribunal de Contas (OTC), que, este ano, além de membros e servidores, 
conta também com estagiários e colaboradores da Instituição, visando à saudável prática 
esportiva e à melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, do ambiente de 
trabalho. 
https://tcero.tc.br/2022/10/24/em-clima-de-congracamento-comeca-a-2a-edicao-das-
olimpiadas-dos-servidores-do-tce-ro/ 
 
TCE-SC 
TCE-SC entende que municípios podem criar fundos públicos para garantia de crédito a 
micro e pequenos empreendedores 
 
Os municípios não podem alocar recursos públicos diretamente em sociedades 
garantidoras de crédito, mas podem conceder, por meio de fundo específico, garantia de 
crédito a micro e pequenos empreendedores privados junto a instituições financeiras. Esse 
é o entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em resposta à consulta 
formulada pela prefeitura de São José, em decisão publicada no Diário Oficial eletrônico 
do TCE-SC, no dia 17 de outubro. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-entende-que-municipios-podem-criar-fundos-publicos-para-
garantia-de-credito-micro-e-pequenos 
 
TCE-SE 
Escola de Contas realiza nova edição do projeto TCE Cidadão 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE), por meio da Escola de Contas (Ecojan), 
promoveu na última quarta-feira, 19, mais uma edição do projeto TCE Cidadão, que tem o 
objetivo de aproximar o órgão da sociedade.Durante a atividade - ocorrida em ambiente 
virtual -, os alunos da professora Patrícia Verônica Sobral de Souza assistiram aos 
julgamentos da sessão da Segunda Câmara e também a uma explanação do perito criminal 
da SSP/SE, José Jorge Barreto Torres. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2172 
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TCE-TO 
Entidades lançam diretrizes para facilitar acesso dos cidadãos ao serviço público 
 
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://www.tceto.tc.br/entidades-lancam-diretrizes-para-facilitar-acesso-dos-cidadaos-ao-
servico-publico/ 
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