
 
 

   

 

  Nº 146/2022 Data: 27-10-22 

TCU 
Empresas públicas e sociedades de economista mista podem participar do Programa 
Adote um Parque 
 
O Tribunal de Contas da União respondeu a uma consulta formulada pelo Ministro de 
Estado do Ministério do Meio Ambiente (MMA) a respeito do Programa Adote um Parque. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/empresas-publicas-e-sociedades-de-
economista-mista-podem-participar-do-programa-adote-um-parque.htm 
 
TCE-AC 
EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DE RIO BRANCO VISITA TCE/AC 
 
Com o principal objetivo de esclarecer dúvidas, uma equipe de técnicos da Prefeitura de 
Rio Branco visitou na manhã desta quarta-feira, 26, o Tribunal de Contas do Estado do 
Acre. A equipe foi recebida pelo Presidente do TCE/AC, Conselheiro Ronald Polanco 
Ribeiro e pelo Diretor da DAFO/TCE – Luíz Gustavo Maia Guilherme. Foram sanadas 
dúvidas relacionadas à contabilidade, ao Licon e remessas das prestações de contas. 
https://tceac.tc.br/2022/10/26/equipe-tecnica-da-prefeitura-de-rio-branco-visita-tce-ac/ 
 
TCE-AP 
Projeto Saúde é da Conta de Todos é aprovado em sessão administrativa 
 
O Projeto Saúde é da Conta de Todos será uma das novidades na quinta edição do TCE 
na Comunidade, marcado para os dias 10, 11 e 12 de novembro, no município de Amapá. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-saude-e-da-conta-de-todos-e-aprovado-em-
sessao-administrativa 
 
Projeto Auditor do Futuro encerra primeira edição com premiação nacional 
 
A primeira edição do Projeto Auditor do Futuro encerrou nesta terça-feira (25/10), com uma 
numerosa participação de acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal do 
Amapá (Unifap), no Plenário do Tribunal de Contas do Amapá. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-auditor-do-futuro-encerra-primeira-edicao-com-
premiacao-nacional 
 
TCE-ES 
Cautelar determina suspensão de processo licitatório do Hospital Doutora Rita de Cássia 
 
O Hospital Estadual Doutora Rita de Cássia (HDRC), de Barra de São Francisco, deverá 
suspender o Pregão Eletrônico nº 96/2021, procedimento para contratação de contratação 
de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de 
serviços de saúde. 
https://www.tcees.tc.br/cautelar-determina-suspensao-de-processo-licitatorio-do-hospital-
doutora-rita-de-cassia/ 
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TCM-PA 
“JusLegis” supera 100 mil acessos em menos de um ano de implantação 
 
Nesta quarta-feira (26), o sistema do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) 
intitulado “JusLegis” alcançou a marca de 100.004 acessos. O sistema reúne uma base 
com 40.019 documentos, que permitem fácil acesso ao Regimento Interno do Tribunal, e-
books, resoluções administrativas, instruções normativas, relatórios de fiscalização e a 
outros 13 grupos de informações. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/juslegis-supera-100-mil-acessos-em-menos-de-um-
ano-de-implantacao/ 
 
TCE-PB 
TCE REJEITA CONTAS DO EX-PREFEITO DE CUBATI, APROVA TRÊS MUNICÍPIOS E 
ADIA RECURSO DE EX-SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 
 
Um pedido de vista formulado pelo conselheiro substituto Antônio Cláudio Silva Santos 
adiou mais uma vez o julgamento de um Recurso de Reconsideração interposto pelo ex-
secretário de Educação do Estado, Afonso Celso Caldeira Scocuglia, contra decisão do 
TCE, que imputou um débito de R$ 3,4 milhões, referente a “sobrepreço” na aquisição de 
quites escolares durante a gestão do ex-secretário, ainda no exercício de 2011. O Tribunal 
de Contas apreciou, nesta 4ª feira, uma pauta com 16 processos, entre prestações de 
contas, recursos, inspeções, licitações e contratos. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-rejeita-contas-de-ex-prefeito-cubati-aprova-tres-
municipios-e-adia-recurso-de-ex-secretario-da-educacao 
 
TCE-PR 
IAT deve regularizar projetos relativos às obras de recuperação da orla de Matinhos 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) concedeu prazo de 30 dias 
para que o Instituto Água e Terra (IAT) regularize aspectos da Concorrência nº 2/2021. O 
objeto da licitação é a execução de obras de recuperação da orla de Matinhos (Litoral), 
compreendendo serviços de engordamento da faixa de praia por meio de aterro hidráulico; 
instalação de estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem e redes de 
microdrenagem; revitalização urbanística da orla marítima; bem como a pavimentação e a 
recuperação de vias. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/iat-deve-regularizar-projetos-relativos-as-obras-de-
recuperacao-da-orla-de-matinhos/10075/N 
 
TCE-PE 
Entidades discutem no TCE políticas públicas voltadas ao autismo 
 
O Tribunal de Contas do Estado promoveu, nessa terça-feira (25), um debate para discutir 
o relatório com as medidas propostas pelo governo do Estado para melhorar o atendimento 
a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Pernambuco. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/389-
2022/outubro/6783-entidades-se-reunem-no-tce-para-discutir-politicas-publicas-voltadas-
ao-autismo 
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TCE-RJ 
Tribunal de Contas inaugura Sala dos Advogados 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) inaugurou em sua sede, nesta 
terça-feira (25/10), a Sala dos Advogados. O espaço visa a acolher os representantes de 
órgãos jurisdicionados e dos responsáveis sujeitos à sua jurisdição que vêm ao Tribunal 
fazer sustentação oral durante as sessões plenárias, solicitar vista ou cópias de processos. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_inaugura_sala_para_advogados_dos_org
aos_jurisdicionados 
 
TCE-RO 
Compromisso dos TCs com a preservação ambiental é tema de artigo assinado por 
representantes da Atricon, do TCE-AM e do TCE-RO 
 
O artigo intitulado “O compromisso dos Tribunais de Contas com a preservação ambiental”, 
publicado pelo portal eletrônico JOTA, de grande repercussão no mundo jurídico, destaca 
as diretrizes voltadas à atuação dos órgãos de controle externo em defesa do meio 
ambiente. 
https://tcero.tc.br/2022/10/26/compromisso-dos-tcs-com-a-preservacao-ambiental-e-tema-
de-artigo-assinado-por-representantes-da-atricon-do-tce-am-e-do-tce-ro/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC reúne órgãos públicos para debater sobre avanços da LGPD 
 
Representantes das áreas de proteção de dados de órgãos públicos catarinenses se 
reuniram nesta segunda-feira (24/10) no Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) 
para relatar as experiências que estão tendo com as demandas e adequações necessárias 
à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e debater ações que possam melhorar sua 
aplicação. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-reune-orgaos-publicos-para-debater-sobre-avancos-da-lgpd 
 
TCE-SP 
Presidente do TCE reúne-se com direção do Hospital das Clínicas 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Conselheiro Dimas 
Ramalho, reuniu-se, ontem (25/10), às 10h00, com o Conselho Deliberativo do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-presidente-tce-reune-se-com-direcao-hospital-clinicas 
 
TCE-SE 
Outubro Rosa: Tribunal de Contas reúne servidoras em manhã de conscientização 
 
Como parte das ações da campanha Outubro Rosa, dedicadas à conscientização e busca 
da detecção precoce do câncer de mama, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) 
realizou nesta terça-feira, 25, palestras dedicadas às servidoras da Casa. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2175 
 
Presidente do Tribunal de Contas recebe procurador-geral de Justiça 
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O conselheiro Flávio Conceição, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), 
recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 25, o procurador-geral do Ministério Público do 
Estado de Sergipe (MPSE), Manoel Cabral Machado Neto, acompanhado do promotor 
Etélio de Carvalho Prado Júnior. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2176 
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