
 
 

   

 

  Nº 152/2022 Data: 07-11-22 

TCU 
Tribunal adere ao Programa Nacional de Transparência Pública 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) formalizou sua adesão ao Programa Nacional de 
Transparência Pública (PNTP) da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon). O presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, e o presidente 
da Atricon, Cezar Miola, assinaram o termo de adesão na última terça-feira (1º/11), na sede 
do Tribunal, em Brasília. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-adere-ao-programa-nacional-de-
transparencia-publica.htm 
 
Ministros da Corte de Contas se reúnem com representantes dos governos atual e eleito 
para discutir transição presidencial 
 
Nesta quinta-feira (3/11), o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), 
Bruno Dantas, apresentou a representantes do governo atual e do governo eleito o comitê 
que acompanhará o processo de transição presidencial. Os encontros ocorreram na sede 
da Corte de Contas, em Brasília. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministros-do-tcu-se-reunem-com-
representantes-dos-governos-atual-e-eleito-para-discutir-transicao-presidencial.htm 
 
Concessão das Rodovias Integradas do Paraná necessita de ajustes antes da licitação 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou o processo de desestatização dos lotes 1 e 
2 das Rodovias Integradas do Paraná (PR Vias), conduzido pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/concessao-das-rodovias-integradas-do-parana-
necessita-de-ajustes-antes-da-licitacao.htm 
 
TCE-AM 
TCE-AM é palco do 9º Encontro Nacional de Juízes Eleitorais realizado pelo Copeje 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foi palco, na manhã desta sexta-feira (4), 
do 9º   Encontro Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (Copeje), 
evento que reúne juízes eleitorais de todo o país. Esta é a primeira vez que o evento é 
realizado em Manaus, e também na Região Norte. O evento contou com apoio institucional 
do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60648 
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TCE-BA 
Reunião entre auditores do TCE e o coordenador de Projetos de Programa da ONU trata 
de futuras parcerias 
 
Com a intenção de traçar um breve histórico sobre a atuação, na Bahia, do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o coordenador de Projetos do PNUD, 
Leonel Leal Neto, participou, nesta terça-feira (1º.11), de uma reunião com o 
superintendente técnico do TCE/BA, José Raimundo Aguiar. O encontro contou ainda com 
a participação dos coordenadores da 1ª e 7ª Coordenadorias de Controle Externo, Bruno 
Ventim e Marcos André Matos, respectivamente, além da gerente de Auditoria Josimeire 
Leal e da auditora de controle externo Simone Costa. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/reuniao-entre-auditores-do-tce-e-o-coordenador-de-
projetos-de-programa-da-onu-trata-de-futuras-parcerias 
 
TCM-BA 
DIRETORIA DO TCM DIVULGA NOVO BOLETIM INFORMATIVO 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios, através da sua Diretoria de Assistência aos 
Municípios, publicou o “Boletim Informativo DAM”, referente ao período de julho a setembro 
de 2022. O documento reúne os pareceres consultivos elaborados pelos técnicos da 
diretoria, a partir dos questionamentos mais demandados pelos jurisdicionados, através do 
“Fale com DAM”. 
https://www.tcm.ba.gov.br/diretoria-do-tcm-divulga-novo-boletim-informativo/ 
 
TCE-CE 
Experiência do TCE Ceará em linguagem simples é destaque no Boletim de Gestão Pública 
do Ipece 
 
A experiência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará em Linguagem Simples e Direito 
Visual é destaque no Boletim de Gestão Pública (edição 28/2022), do Instituto de Pesquisa 
e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). O artigo aborda o trabalho desenvolvido pelo 
Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do TCE Ceará. O projeto de simplificação de 
documentos foi realizado a partir de uma parceria entre a Corte cearense e o Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina na aplicação do método Íris - Laboratório de Inovação 
e Dados do Governo do Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5157-experiencia-do-tce-ceara-em-
linguagem-simples-e-destaque-no-boletim-de-gestao-publica-do-ipece 
 
Estande do TCE Ceará, IPC e IRB na Feira do Conhecimento recebe estudantes de escola 
profissionalizante 
 
Cerca de 90 estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Jaime 
Alencar de Oliveira estiveram no estande unificado do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, do Instituto Plácido Castelo (IPC), e do Instituto Rui Barbosa (IRB), nesta quinta-
feira (3/11), na 6ª edição da Feira do Conhecimento – FdC 2022. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5155-estande-do-tce-ceara-ipc-e-irb-na-
feira-do-conhecimento-recebe-estudantes-de-escola-profissionalizante 
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Inaugurada a Exposição “Fortaleza Antiga” no TCE Ceará, celebrando as memórias da 
cidade 
 
O Instituto Plácido Castelo (IPC), Escola de Contas do TCE Ceará, em parceria com o 
Museu da Fotografia de Fortaleza, promove a Exposição “Fortaleza Antiga”, inaugurada 
nesta sexta-feira (4). A iniciativa é a primeira exposição itinerante realizada através do 
Projeto Educação pela Arte, e está exposta no hall de entrada do IPC, em exibição até 2 
de dezembro. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5156-inaugurada-a-exposicao-fortaleza-
antiga-no-tce-ceara-celebrando-as-memorias-da-cidade 
 
TCE-ES 
Após auditoria no serviço de iluminação pública na Serra, TCE-ES emite determinação 
para a prefeitura 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão virtual 
do último dia 20, emitiu uma determinação e uma recomendação à Prefeitura Municipal da 
Serra, após auditoria realizada para fiscalizar a instituição, o lançamento, a arrecadação e 
o registro contábil referentes à Contribuição Sobre o Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública (Cosip), com serviço vinculado à concessionária EDP Espírito Santo Distribuição 
de Energia (EDP). 
https://www.tcees.tc.br/apos-auditoria-no-servico-de-iluminacao-publica-no-municipio-da-
serra-tce-es-emite-determinacao-para-a-prefeitura/ 
 
TCE-ES determina a anulação e refazimento de Pregão do Hospital Estadual Roberto 
Arnizaut Silvares 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) determinou a anulação e 
refazimento do Pregão Eletrônico n. 085/2021, do Hospital Estadual Roberto Arnizaut 
Silvares (HRAS), que visa contratar empresa para prestação de serviços de coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-determina-a-anulacao-e-refazimento-de-pregao-do-
hospital-estadual-roberto-arnizaut-silvares-em-sao-mateus/ 
 
TCE-ES e CGU firmam acordo de cooperação para desenvolver ações e projetos que 
contribuam com a prevenção e o combate à corrupção 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e a Controladoria-Geral da 
União (CGU) firmaram, no último dia 20 de outubro, um acordo de cooperação técnica, 
para proporcionar o aumento da eficiência das ações de controle. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-e-cgu-firmam-acordo-de-cooperacao-para-desenvolver-
acoes-e-projetos-que-contribuam-com-a-prevencao-e-o-combate-a-corrupcao/ 
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TCE-GO 
Conselheiro do TCE-GO quer esclarecimento sobre regulação na saúde 
 
O conselheiro Sebastião Tejota, do Tribunal de Contas do Estado, intimou hoje (4/nov) o 
secretário de Saúde do Estado, Sandro Rogério Rodrigues Batista, para que esclareça, em 
caráter de urgência, quais as providências estão sendo tomadas para evitar o colapso no 
sistema de regulação de saúde no Estado, em razão do término da vigência do contrato de 
gestão com o Instituto de Gestão de Resultados (IGPR), já na segunda-feira, dia 7. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/conselheiro-do-tce-go-quer-esclarecimento-sobre-regulacao-
na-saude 
 
TCE-MT 
Desenvolvimento sustentável: Mesa Técnica do TCE-MT garante direitos de comunidades 
e indígenas e construção de ferrovia 
 
Desenvolvimento com sustentabilidade e em concordância com a Constituição Federal e 
os interesses dos povos indígenas. Foi esse o resultado de mais um conflito mediado por 
mesa técnica concluída pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Nesta quinta-
feira (3) o órgão apontou soluções para a continuidade da obra do Sistema Ferroviário 
Rondonópolis-Cuiabá-Lucas do Rio Verde. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/desenvolvimento-sustentavel-mesa-tecnica-do-tce-mt-
garante-direitos-de-comunidades-e-indigenas-e-construcao-de-ferrovia/55246 
 
TCE-PR 
Gestores devem atentar-se a proibições fixadas na Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
Os gestores públicos devem atentar-se aos impedimentos previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), especialmente aqueles relativos 
aos limites para a realização de gastos com pessoal. O alerta foi feito pela Primeira Câmara 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) ao julgar procedente Tomada de 
Contas Extraordinária relativa a irregularidades praticadas no Município de Pinhão (Região 
Centro-Sul) em 2018. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/gestores-devem-atentar-se-a-proibicoes-fixadas-na-lei-
de-responsabilidade-fiscal/10073/N 
 
Iniciativas de 31 municípios são vencedoras do 10º Prêmio Gestor Público Paraná 
 
O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) divulgou a lista de municípios que tiveram 
ações premiadas na décima edição do evento. Neste ano, 195 iniciativas foram 
homologadas. Destas, 42 foram contempladas, reconhecendo 31 dos 74 municípios 
inscritos. O PGP-PR é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do 
Estado do Paraná (Sindafep). O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) integra 
a lista de entidades que apoiam prêmio. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/iniciativas-de-31-municipios-sao-vencedoras-do-
10%C2%BA-premio-gestor-publico-parana/10093/N 
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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-PI 
TCE-PI divulga levantamento sobre concessão de abono aos profissionais da Educação 
Básica 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Divisão de Fiscalização 
Especializada da Educação (DFESP-1), realizou levantamento da regulamentação do 
pagamento de abono salarial aos profissionais da educação, pelos municípios piauienses, 
no exercício de 2021. O processo de levantamento busca assegurar a transparência dos 
gastos públicos, especificamente, daqueles voltados para Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino (MDE) e fomentar o debate público sobre os impactos de tal medida (concessão 
de abono salarial) para a política pública educacional. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-divulga-levantamento-sobre-concessao-de-abono-aos-
profissionais-da-educacao-basica/ 
 
TCE-SP 
Mais de 1,8 mil entidades e órgãos estão proibidos de receber recursos públicos 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) divulgou, na quarta-feira (2/11), 
relação atualizada de entidades e órgãos que estão proibidos de receber novos auxílios, 
subvenções e contribuições do Estado e de municípios até que regularizem suas 
pendências. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-mais-18-mil-entidades-e-orgaos-estao-proibidos-receber-
recursos-publicos 
 
 
TV Cultura exibe videocast com Coordenador do Corpo de Auditores 
 
A TV Cultura exibe no sábado (5/11), a partir das 11h40, entrevista, no formato de 
videocast, com o Auditor-Substituto de Conselheiro e Coordenador do Corpo de Auditores 
do TCESP, Samy Wurman. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tv-cultura-exibe-videocast-com-coordenador-corpo-
auditores 
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TCM-SP 
Livro de auditora do TCMSP terá noite de autógrafos e debate na Escola de Gestão e 
Contas 
 
O lançamento do livro “O Custo da Educação Pública no Brasil”, de autoria de Daiesse 
Quênia Jaala Santos Bomfim, auditora de Controle Externo do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP), acontece na próxima quarta-feira (09/11). A partir das 
19 horas, o auditório da Escola de Gestão e Contas do TCMSP sediará a noite de 
autógrafos e um encontro para discutir o tema, que vai reunir autoridades e o público 
interessado no assunto. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/52976 
 
TCE-SE 
Igualdade de Gênero: Conselheira Susana Azevedo vai apresentar estudo no Encontro 
Nacional dos TCs 
 
Em meio à programação do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, que 
ocorrerá entre os próximos dias 16 e 18, no Rio de Janeiro (RJ), um dos destaques está 
na oficina “Igualdade de Gênero no Sistema Tribunais de Contas”, que terá como 
coordenadora a conselheira Susana Azevedo, do TCE de Sergipe (TCE/SE). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2182 
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