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TCU 
Conheça o Painel de Recursos para Gestão de Riscos e de Desastres 
 
Conheça o Painel de Recursos para Gestão de Riscos e de Desastres. O espaço traz 
informações sobre a evolução da execução orçamentária e financeira das ações de defesa 
civil ao longo dos últimos anos e a distribuição dos recursos para estados e municípios 
atingidos por desastres. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/conheca-o-painel-de-recursos-para-gestao-de-
riscos-e-de-desastres.htm 
 
TCU institui comitê de ministros para acompanhar a transição presidencial 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) instituiu comitê de ministros para acompanhar a 
transição governamental após o segundo turno das eleições presidenciais, realizado no 
último domingo (4/10). Esta é a primeira vez que o TCU forma uma comissão para 
acompanhar o processo de transição entre governos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-institui-comite-de-ministros-para-
acompanhar-a-transicao-presidencial.htm 
 
 
TCE-AP 
Presidente e equipe técnica do TCE-AP visitam TCE-PA 
 
O Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP), Michel 
Houat Harb, esteve nesta quinta-feira (03/11), em visita ao Tribunal de Contas do Estado 
do Pará (TCE-PA), acompanhado de equipe técnica composta por representantes das 
áreas de planejamento, gestão, tecnologia da informação e finanças. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/presidente-e-equipe-tecnica-do-tce-ap-visitam-tribunal-
de-contas-do 
 
TCE-CE 
Implementação do Novo Ensino Médio é mapeada em auditoria operacional do TCE Ceará 
 
Está em realização, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, uma auditoria operacional 
para mapear eventuais obstáculos das ações governamentais na implementação do Novo 
Ensino Médio, como uma estratégia de melhoria dos índices de acesso e de permanência 
de jovens nessa etapa escolar. O trabalho está sendo realizado de forma coordenada pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) com a participação de 16 tribunais de contas estaduais 
no âmbito da Rede Integrar, que é fruto de projeto desenvolvido entre o TCU e a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), aderido por tribunais de 
contas do país, para a compreensão de políticas públicas descentralizadas. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5154-implementacao-do-novo-ensino-
medio-e-mapeada-em-auditoria-operacional-do-tce-ceara 
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TCE-PB 
CORREIO DAS ARTES PUBLICA ENTREVISTA QUE O PROCURADOR MARCÍLIO 
FRANCA FEZ COM A POLICIAL BELGA KIM COVENT 
 
O Correio das Artes do mês de outubro, editado pelo Jornal A União, publicou uma 
entrevista realizada pelo procurador do Ministério Público de Contas da Paraíba (MPC), 
Marcílio Toscano Franca Filho, com a policial belga Kim Covent, uma das maiores 
autoridades mundiais em segurança dos museus. Ela, entre outros assuntos, fala dos 
ataques a obras de arte em nome de causas ambientais e sobre o papel da tecnologia na 
proteção dos museus. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/correio-das-artes-publica-entrevista-que-o-procurador-
marcilio-franca-fez-com-a-policial-belga-kim-covent 
 
TCE-PR 
TCE-PR reforça que piso do magistério é obrigatório em todos os entes públicos 
 
O pagamento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério, estabelecido pela 
Lei nº 11.738/2008, precisa ser respeitado por todos os entes da federação - ou seja, pela 
União, estados, Distrito Federal e municípios. O entendimento foi reforçado pelo Pleno do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) ao julgar procedente Denúncia 
formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sarandi (Sismus) contra 
a prefeitura desse município da Região Metropolitana de Maringá. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-reforca-que-piso-do-magisterio-e-obrigatorio-
em-todos-os-entes-publicos/10080/N 
 
TCE-PE 
Cautelar suspende compra de material didático em Catende 
 
Em sessão realizada na última terça-feira (1º), a Primeira Câmara do Tribunal de Contas 
homologou uma Medida Cautelar (Processo TC nº 22100936-0) suspendendo os atos do 
Pregão Eletrônico nº 10/2022 para compra de material pedagógico pela Prefeitura de 
Catende. O município também não poderá assinar contrato, emitir empenhos ou efetuar 
pagamentos decorrentes da licitação, até que o TCE se posicione sobre os fatos. A decisão 
monocrática foi do conselheiro Marcos Loreto, relator do processo, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do TCE do dia 13 de outubro de 2022. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6789-cautelar-determina-suspensao-de-compra-de-material-didatico-em-
catende 
 
 
TCE-RJ 
Presidente do TCMRJ recebe Prêmio San Tiago Dantas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz Antonio 
Guaraná, recebeu hoje (28/10), em cerimônia no Palácio da Cidade, o Prêmio San Tiago 
Dantas, medalha de mérito da Procuradoria Geral do Município (PGM). A comenda foi 
entregue pela procuradora Giovanna Porchéra Garcia da Costa. Guaraná agradeceu ao 
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procurador-geral do Município do Rio de Janeiro, Daniel Bucar Cervasio, a homenagem 
recebida. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16509&detalhada=3&d
ownloads=0 
 
TCE-RO 
TCE-RO instaura tomada de contas especial para apurar pagamento indevido da obra de 
construção da ponte sobre o rio da Vala em Porto Velho 
 
Em decisão monocrática publicada na segunda-feira (31/10), o Tribunal de Contas (TCE-
RO) decidiu instaurar tomada de contas especial – instrumento que visa ressarcir eventuais 
prejuízos causados à administração pública – no processo que apura indícios de dano ao 
erário, causado pelo pagamento indevido referente à construção de ponte em concreto pré-
moldado, localizada sobre o rio da Vala, no município de Porto Velho. 
https://tcero.tc.br/2022/11/03/tce-ro-instaura-tomada-de-contas-especial-para-apurar-
pagamento-indevido-da-obra-de-construcao-da-ponte-sobre-o-rio-da-vala-em-porto-velho/ 
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