
 
 

   

 

  Nº 145/2022 Data: 26-10-22 

TCU 
Ministério da Saúde comete falhas em não informar sobre casos da síndrome Pós-Covid 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez o sétimo ciclo de acompanhamento para avaliar 
a estrutura de governança adotada pelo Ministério da Saúde (MS) no combate à crise 
gerada pela Covid-19. Também foram avaliados os atos referentes à execução de 
despesas públicas, de forma amostral, e o encerramento da Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional (Espin). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministerio-da-saude-comete-falhas-em-nao-
informar-sobre-casos-da-sindrome-pos-covid.htm 
 
Melhoria regulatória tem risco por deficiência na implementação de decreto 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez fiscalização para avaliar as iniciativas do governo 
federal na melhoria do ambiente regulatório com impacto na competitividade nacional. O 
foco do trabalho foi a avaliação da implementação do Decreto 10.411/2020, que 
regulamentou a análise de impacto regulatório por parte dos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta, autárquica e funcional. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/melhoria-regulatoria-tem-risco-por-deficiencia-
na-implementacao-de-decreto.htm 
 
TCE-AM 
TCE-AM aprova bloqueio de bens de prefeito de Eirunepé por descumprir decisão do 
Tribunal e manter show no município 
 
Em decisão unânime, os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) 
determinaram, cautelarmente, o bloqueio dos bens do prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso 
de Alencar, além de uma inspeção extraordinária no município, pelo descumprimento de 
decisão do Tribunal Pleno que determinou, em setembro, que o gestor não contratasse, 
por inexigibilidade de licitação, artistas nacionais para o festejo de 128 anos do município 
com gastos de quase R$ 1 milhão. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60302 
 
TCE-CE 
Leilyanne Feitosa será empossada no cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público 
Especial junto ao TCE Ceará 
 
A procuradora do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, Leilyanne Brandão Feitosa, será empossada no cargo de Procuradora-Geral. O 
anúncio foi feito pelo presidente do TCE, conselheiro Valdomiro Távora, durante 
expediente da Sessão Plenária presencial desta terça-feira (25/10). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5142-leilyanne-feitosa-sera-empossada-
no-cargo-de-procuradora-geral-do-ministerio-publico-especial-junto-ao-tce-ceara 
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TCE-ES 
Plenário revoga cautelar que paralisou licitação para manutenção de áreas verdes de 
Vitória 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão virtual 
do último dia 13, revogou a medida cautelar determinada à Prefeitura de Vitória, e afastou 
irregularidades apontadas no Pregão para a contratação de serviços de manutenção de 
áreas verdes, na análise de processo de representação. 
https://www.tcees.tc.br/plenario-revoga-cautelar-que-paralisou-processo-licitatorio-para-
manutencao-de-areas-verdes-da-prefeitura-de-vitoria/ 
 
Rede Integrar, formada pelos tribunais de contas, irá contar com o Comitê Técnico de 
Educação do IRB 
 
A Rede Integrar de Políticas Públicas Descentralizadas, formada por meio do Acordo de 
Cooperação Técnica entre o Instituto Rui Barbosa (IRB), Atricon, TCU e Tribunais de 
Contas aderentes, irá utilizar os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Técnico de Educação 
do IRB como fonte de informação para emitir suas recomendações aos Tribunais de Contas 
na política pública de educação. 
https://www.tcees.tc.br/rede-integrar-formada-pelos-tribunais-de-contas-ira-contar-com-
os-trabalhos-do-comite-tecnico-de-educacao-do-irb/ 
 
TCE-MT 
Por unanimidade, Plenário do TCE-MT reconduz Alisson Alencar ao cargo de procurador-
geral de contas 
 
Por unanimidade, o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson 
Carvalho de Alencar, foi reconduzido ao cargo após votação realizada pelo Plenário do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) na sessão ordinária desta terça-feira (25). 
Ao assumir a liderança do MPC para o biênio 2023/2024, o procurador-geral reforçou, 
frente aos conselheiros, seu compromisso com a população do estado. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/por-unanimidade-plenario-do-tce-mt-reconduz-alisson-
alencar-ao-cargo-de-procurador-geral-de-contas/55145 
 
Autoridades se comprometem com a educação do estado durante implantação do Gaepe-
MT 
 
Ao promover a articulação entre as instituições públicas e a sociedade civil, o Gabinete de 
Articulação para Efetividade das Políticas de Educação de Mato Grosso (Gaepe-MT) fará 
com que a tomada de decisões na área da educação seja mais célere e eficaz. A proposta 
foi oficialmente apresentada na manhã desta segunda-feira (24), em evento de instalação 
do Gabinete realizado no Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/autoridades-se-comprometem-com-a-educacao-do-
estado-durante-implantacao-do-gaepe-mt/55140 
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TCE-MT passa por auditoria externa para manutenção de certificados ISO 9001 e 50001 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) passa por auditoria externa referente à 
manutenção dos certificados NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 50001. A avaliação, 
realizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), teve início nesta 
segunda-feira (24) e considera o cumprimento de exigências sobre oito produtos. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-passa-por-auditoria-externa-para-manutencao-
de-certificados-iso-9001-e-50001/55148 
 
TCE-MS 
TCE-MS faz levantamento sobre agentes comunitários de saúde e combate a endemias 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Divisão de Fiscalização da 
Gestão da Saúde, enviou aos jurisdicionados questionário eletrônico para levantamento da 
situação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias 
(ACE). O objetivo é conhecer a realidade desses profissionais que possuem papel 
fundamental nos Municípios, assumindo a responsabilidade de fazer um intercâmbio entre 
os serviços de saúde e a população. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6817/tce-ms-faz-levantamento-sobre-agentes-
comunitarios-de-saude-e-combate-a-endemias 
 
TCE-MG 
TCEMG esclarece Novo Fundeb em evento do Conselho de Contabilidade 
 
O Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais convidou a analista de Controle 
Externo do TCE mineiro, Ana Carolina Marques, para tomar um café, na manhã da terça-
feira, dia 25 de outubro. No bate-papo on-line, Ana falou sobre o Novo Fundeb, o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, principal financiamento do ensino 
nacional. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625969 
 
Tribunal orienta sobre avaliação atuarial dos regimes próprios de previdência 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, conselheiro Mauri Torres, enviou um 
ofício para todos os municípios mineiros com orientações para a tempestiva realização da 
avaliação atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social, a ser exigida no exercício 
de 2023, que terá data focal em 31/12/2022. As provisões matemáticas previdenciárias 
apuradas na referida avaliação devem ser registradas nas demonstrações contábeis do 
final deste exercício. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625971 
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TCE-PA 
Secex e Setin realizam reunião para homologação de sistema de auditoria 
 
No dia 18, a secretária Ana Paula Maciel e o subsecretário Carlos Edilson Resque, ambos 
da Secretaria de Controle Externo, reuniram-se com os integrantes do Grupo Trabalho (GT) 
responsável pela implantação do sistema eletrônico de auditoria do Tribunal de Contas do 
Estado do Pará com o objetivo de homologar a referida ferramenta. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6816-secex-e-setin-realizam-reuniao-para-
homologacao-de-sistema-de-auditoria 
 
TCE-PR 
Primeira conselheira-substituta quer contribuir para a evolução do TCE-PR 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Fabio Camargo, deu 
posse nesta terça-feira (25 de outubro) à primeira conselheira-substituta da história da 
Corte. Muryel Hey passou a ser a sexta integrante do corpo de conselheiros-substitutos do 
TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/primeira-conselheira-substituta-quer-contribuir-para-a-
evolucao-do-tce-pr/10077/N 
 
TCE-PE 
Cautelar suspende pregão de Goiana para aquisição de livros didáticos 
 
A Primeira Câmara do TCE referendou, em sessão realizada nesta terça-feira (25), uma 
Medida Cautelar determinando à prefeitura de Goiana que se abstenha de dar continuidade 
ao Pregão Eletrônico (nº 69/2022) para aquisição de livros didáticos, e, caso já tenha 
havido a homologação, que se abstenha de assinar as respectivas atas de Registro de 
Preços. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6781-cautelar-suspende-pregao-de-goiana-para-aquisicao-de-livros-
didaticos 
 
TCE-PI 
Projeto SER TCE Solidário realiza bazar beneficente 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) realizou na manhã desta terça-feira (25) 
mais uma edição do bazar beneficente. A ação é desenvolvida por meio do projeto “SER 
TCE Solidário” em parceria com a Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Estado 
do Piauí (APREPI). 
https://www.tce.pi.gov.br/projeto-ser-tce-solidario-realiza-bazar-beneficente/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ condecora servidores com a Medalha Serviços Meritórios 
 
Abrindo a programação especial em comemoração ao Dia do Servidor Público, o Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro realizou, nesta segunda-feira (24/10), a primeira 
das duas solenidades de condecoração com a Medalha Serviços Meritórios do TCE-RJ.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_condecora_63_servidores_com_medalhas
_meritorias 
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TCM-RJ 
Auditores do TCMRJ participam de Encontro Técnico sobre fiscalização 
 
Os auditores das Inspetorias-Gerais do TCMRJ, Patricia Pinto Bergson, 1ª IGE; Márcio 
Braga de Sousa e Luizimar de Araujo, da 2ª; Leonardo Fornelos, da 6ª; e o inspetor-geral 
da 7ª IGE, Alvaro Barbosa, participaram do 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de 
Concessões e PPPs pelos Tribunais de Contas, realizado pelo TCE-SP e pelo Instituto Rui 
Barbosa, com apoio do TCE-RJ, no período de 17 a 21 de outubro. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16502&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-SP 
TCESP lança manual de orientação e portal do Controle Interno durante encontro estadual 
de controladores 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou, ontem (24/10), na Capital, 
durante realização de encontro estadual controladores e profissionais que trabalham no 
setor, nos municípios e Estado, nova edição do ‘Manual de Orientação do Controle Interno’. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-lanca-manual-orientacao-e-portal-controle-interno-
durante-encontro-estadual 
 
TCM-SP 
Novos livros de servidoras do TCMSP terão lançamento conjunto 
 
A produção de livros que abordam diferentes visões sobre a atuação do Controle Externo 
segue em ritmo acelerado por parte de servidores que integram e valorizam os quadros do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP). Entre as novas obras sobre o 
tema, que terão lançamento conjunto, estão “O combate à corrupção no Direito 
Administrativo e os Acordos de Leniência”, de autoria de Margarida Isabella Mancini, e “O 
devido processo legal e a inelegibilidade por rejeição de contas de gestão”, de Cleide Sodré 
Lourenço, ambas servidoras do TCMSP. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51753 
 
Integrantes do Observatório de Políticas Públicas do TCMSP têm participação inédita em 
live da UNINOVE 
 
Na sexta-feira (21/10), o Grupo de Trabalho (GT) sobre Urbanismo do Observatório de 
Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) fez 
participação inédita em uma transmissão online ao vivo da Universidade Nove de Julho 
(UNINOVE). O objetivo foi apresentar o Grupo e suas vertentes, debatendo iluminação 
pública, violência urbana, mobilidade, áreas de risco, obras emergenciais, habitação de 
interesse social e recursos extra orçamentários. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/51757 
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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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