
 
 

   

 

  Nº 154/2022 Data: 09-11-22 

TCU 
Ministro Bruno Dantas abre Fórum Internacional de Auditoria Governamental no Museu do 
Amanhã 
 
O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, 
fez a abertura do Fórum Internacional de Auditoria Governamental (FIAG), nesta segunda-
feira (7/11), no Museu do Amanhã. O encontro acontece de 8 a 10 de novembro no Museu 
do Amanhã, no Rio de Janeiro, e reúne 196 Instituições Superiores de Controle (ISC) e 
especialistas da academia. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministro-bruno-dantas-abre-forum-internacional-
de-auditoria-governamental-no-museu-do-amanha.htm 
 
Tribunal contribui para o aperfeiçoamento do custo de capital no setor ferroviário 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria operacional para avaliar a periodicidade 
e a metodologia de definição da taxa de desconto do setor ferroviário, definida e calculada 
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O objeto do trabalho refere-se 
ao Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC ou Weighted Average Cost of Capital - 
WACC, na sigla em inglês), que é a taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa dos 
empreendimentos a serem licitados ou em processo de prorrogação dos contratos de 
ferrovias. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-contribui-para-o-aperfeicoamento-do-
custo-de-capital-no-setor-ferroviario.htm 
 
Inoperância de órgãos do executivo pode comprometer a implementação do Novo Marco 
Legal do Saneamento Básico 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou acompanhamento das ações de 
implementação do Novo Marco Legal de Saneamento Básico (NMLSB). O objetivo do 
trabalho foi avaliar se as novas atribuições da Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA) e do executivo federal, em decorrência do novo marco de saneamento, estão 
sendo desenvolvidas de forma tempestiva e adequada. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/inoperancia-de-orgaos-do-executivo-pode-
comprometer-a-implementacao-do-novo-marco-legal-do-saneamento-basico.htm 
 
Brasil lidera auditoria global que avaliará ações governamentais relacionadas às mudanças 
climáticas 
 
As mudanças climáticas são tema de relevância mundial. Pensando nisso, o TCU, como 
integrante do Grupo de Trabalho da Auditoria Ambiental da Organização Internacional das 
Instituições Superiores de Controle (Intosai), propõe o ClimateScanner, que possibilitará 
auditoria global das ações governamentais relacionadas ao enfrentamento da crise do 
clima. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/brasil-lidera-auditoria-global-que-avaliara-
acoes-governamentais-relacionadas-as-mudancas-climaticas.htm 
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TCE-AL 
TV Cidadã recebe Diretor da Rádio Senado 
 
Na nova edição do Programa TC News, da TV Cidadã, o jornalista Valtenor Leoncio 
conversou com o Diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcanti. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkxMw==&titulo=TV_Cidad%C3%A3_recebe_Diretor_da_R%C3%A1dio
_Senado&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Escola de Contas do TCE-AM irá oferecer cursos de pós-graduação  em Relações 
Institucionais e Compliance 
 
A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) irá 
oferecer cursos de pós-graduação MBA em Relações Institucionais, Governamentais e 
Compliance. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60725 
 
TCE-AM reprova contas do Detran e ex-diretor terá que devolver R$ 2,6 milhões aos cofres 
públicos 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) reprovaram as contas 
referentes ao exercício de 2016 do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas 
(Detran-AM) e determinaram que o então diretor Leonel Feitoza devolva aos cofres 
públicos R$ 2,6 milhões entre multas e alcance. A decisão unânime foi proferida na manhã 
desta terça-feira (8), durante a 41ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60722 
 
TCM-BA 
Experiência do TCE-ES é destaque em evento do Tribunal de Contas da Bahia 
 
A evolução da forma de trabalho dos servidores, dos sistemas e das práticas do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) foram destaque no V Encontro Técnico 
de Controle Externo, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia (TCM-BA). O encontro aconteceu nesta segunda-feira (7). 
https://www.tcees.tc.br/experiencia-do-tce-es-e-destaque-em-evento-do-tcm-da-bahia/ 
 
Rodrigo Chamoun participa, no RJ, do Congresso Internacional das Instituições Superiores 
de Controle 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro 
Rodrigo Chamoun, participa, durante esta semana, do Congresso Internacional das 
Instituições Superiores de Controle (Incosai), no Rio de Janeiro. O encontro reúne, até o 
dia 11 de novembro, instituições de controle do mundo todo para debater temas relevantes 
para a sociedade sob o ponto de vista do controle externo. 
https://www.tcees.tc.br/presidente-rodrigo-chamoun-participa-do-congresso-internacional-
das-instituicoes-superiores-de-controle-incosai-no-rj/ 
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TCE-GO 
Atricon apoia campanha antirracista 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) está apoiando uma 
iniciativa do TCE-RS relativa à educação antirracista no âmbito dos tribunais de contas. 
Uma publicação, denominada Educação Antirracista – Desafios e Fiscalização,  elaborada 
por técnicos daquele tribunal e organizações e entidades parceiras, como a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, traz análises e reflexões a respeito, e narra o trabalho da 
instituição em atividades de sensibilização. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/atricon-apoia-campanha-antirracista 
 
TCE-MA 
TCE sedia nesta terça (08) lançamento do livro “Comentários à Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado” 
 
Será lançado nesta terça-feira (08), às 19h, no Tribunal de Contas do Estado, o livro 
“Comentários à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão”, do advogado 
e professor universitário Flávio Olímpio Neves Silva. O lançamento terá como palco o hall 
de entrada do prédio anexo do Tribunal. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2467-tce-sedia-nesta-terca-08-lancamento-do-
livro-comentarios-a-lei-organica-do-tribunal-de-contas-do-estado 
 
TCE-MT 
TCE-MT avança na criação de rede solidária e convida primeira-dama de MT para ser 
Rainha da Solidariedade 
 
Representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Ministério Público de 
Contas (MPC) e Defensoria Pública avançaram nas tratativas para parceria na realização 
de projetos sociais.  Em reunião na última sexta-feira (4), a primeira-dama do estado, 
Virginia Mendes, foi convidada pelo grupo para ser a “Rainha da Solidariedade”. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-avanca-na-criacao-de-rede-solidaria-e-convida-
primeira-dama-de-mt-para-ser-rainha-da-solidariedade/55269 
 
TCE-MT e UFMT lançam caderno de indicadores de políticas públicas para adesos ao GPE 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
elaboraram um caderno de indicadores que norteará o desenvolvimento de políticas 
públicas entre os adesos ao Planejamento Estratégico dos Municípios (GPE). Em reunião 
realizada nesta terça-feira (8), foram apresentados 66 critérios que possibilitarão a 
avaliação das gestões nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, por exemplo. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-ufmt-lancam-caderno-de-indicadores-de-
politicas-publicas-para-adesos-ao-gpe/55271 
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TCE-MG 
TCE recomenda a adoção das exigências do Portal Nacional de Contratações Pública 
 
A presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhou aos 
municípios mineiros o Ofício Circular nº 17729/2022, com a orientação para adotarem as 
providências necessárias à adesão ao Portal Nacional de Contratações Pública (PNCP). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625995 
 
Cláudio Terrão debate distribuição de ICMS para educação em audiência na Assembleia 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Cláudio Terrão, 
participou, na manhã desta terça-feira (8), de uma audiência pública na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com o objetivo de debater as necessidades de 
alteração na legislação que estabeleceu regras para o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e também discutir a construção de 
legislação estadual a respeito da matéria. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625996 
 
TCEMG e Associação de Magistrados firmam convênio 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Mauri Torres, 
e o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), juiz Luiz Carlos Rezende 
e Santos, assinaram, nesta segunda-feira (07/11), um convênio com o objetivo de estreitar 
os laços e facilitar a cooperação entre as instituições. A solenidade, ocorrida no Salão 
Nobre da Presidência, teve a presença também do conselheiro corregedor Durval Ângelo. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625997 
 
TCE-PA 
Livro homenageia lideranças femininas de Tribunais do Pará 
 
A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Lourdes Lima, recebeu 
diretores do Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBPP) em visita de cortesia 
nesta segunda-feira, 7. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6855-livro-homenageia-liderancas-
femininas-de-tribunais-do-para 
 
TCM-PA 
Gestora das contas de 2020 da Prefeitura de Faro deve devolver R$ 10,4 milhões 
 
A omissão no dever constitucional de prestar contas levou o Tribunal de Contas dos 
Municípios dp Pará (TCMPA) a emitir parecer prévio responsabilizando a ordenadora de 
despesas da Prefeitura de Faro, Jardiane Viana Pinto, pela devolução, ao Município, do 
valor total de R$ 10.499.994,36, referente a despesas pendentes. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/gestora-das-contas-de-2020-da-prefeitura-de-faro-
deve-devolver-r-104-milhoes/ 
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TCE-PB 
AUDITORIA NA SAÚDE: TCE-PB FAZ FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA EM 189 
UNIDADES, EM 150 MUNICÍPIOS DA PARAÍBA 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), por meio da Diretoria de Auditoria 
e Fiscalização, realiza a partir das 8h desta terça-feira (08), uma Auditoria Coordenada de 
forma simultânea, em 150 municípios do Estado, incluindo a Capital, que irá avaliar a 
qualidade dos serviços prestados à população e à utilização eficiente dos recursos públicos 
em 189 Unidades Básicas de Saúde (UBS) instaladas nesses municípios. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/auditoria-na-saude-tce-pb-faz-fiscalizacao-simultanea-em-
189-unidades-em-150-municipios-da-paraiba 
 
TCE-PI 
TCE divulga dados preliminares sobre catadores de materiais reutilizáveis 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Secretaria de Controle 
Externo (SECEX), divulgou dados preliminares sobre a situação dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis no estado. Um questionário foi aplicado por meio do sistema 
Capture durante os meses de setembro e outubro. Os 224 municípios responderam, 
gerando dados concretos a respeito. Foram identificados mais de 1.000 catadores em 
atividade, em 100 cidades. Os outros 124 municípios informaram que não possuem 
catadores. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-divulga-dados-preliminares-sobre-catadores-de-materiais-
reutilizaveis/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ e Controladoria-Geral da Colômbia assinam Convênio de Cooperação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e a Controladoria-Geral da 
República da Colômbia assinaram, na segunda-feira 7 de novembro, um Convênio de 
Cooperação Interinstitucional. O documento foi celebrado entre o conselheiro-presidente 
do TCE-RJ, Rodrigo Melo do Nascimento, e o controlador-geral colombiano, Carlos Hernán 
Rodriguez Becerra. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_e_controladoria_geral_da_colombia_assin
am_convenio_de_cooperacao 
 
TCM-RJ 
TCMRJ participa de encontro com delegação da Corte de Contas Italiana 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz Antonio 
Guaraná, acompanhado dos Conselheiros Ivan Moreira e Thiago Kwiatkowski Ribeiro, e 
do secretário-chefe de gabinete, Flavio Nunes, participou hoje, 07/11, na sede do 
Consulado-Geral da Itália para o Rio de Janeiro, de reunião com a delegação da Corte de 
Contas italiana, a convite do Cônsul-Geral, Massimiliano Iacchini. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16521&detalhada=3&d
ownloads=1 
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TCE-RS 
TCE-RS realiza em São Gabriel encontro para debater melhorias institucionais no Poder 
Legislativo 
 
A Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realiza no 
município de São Gabriel, no dia 23 de novembro, o encontro de capacitação para 
vereadores, procuradores, diretores de câmaras, assessores legislativos, controladores 
internos e universitários da cidade e região. O evento acontece a partir das 9 horas na 
Escola Legislativa de São Gabriel, na Praça Fernando Abbott, Centro, Edifício Centenário. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-realiza-em-sao-gabriel-encontro-para-debater-melhorias-
institucionais-no-poder-legislativo/ 
 
TCE-RO 
Integrado pelo TCE, MPC e parceiros, Gaepe-RO alerta gestores públicos sobre 
necessidade de manter as escolas em funcionamento 
 
Em razão dos contínuos bloqueios por manifestações nas rodovias de Rondônia, o 
Gabinete de Articulação pela Efetividade da Política da Educação de Rondônia (Gaepe-
RO), órgão multi-institucional integrado por, entre outros, o Tribunal de Contas (TCE-RO) 
e o Ministério Público de Contas (MPC-RO), expediu no último sábado (5/11) nota técnica 
emergencial com recomendações aos gestores municipais para que as aulas não sejam 
suspensas no Estado. 
https://tcero.tc.br/2022/11/08/integrado-pelo-tce-mpc-e-parceiros-gaepe-ro-alerta-
gestores-publicos-sobre-necessidade-de-manter-as-escolas-em-funcionamento/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC constitui comissão para acompanhar a transição do Executivo estadual 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, os conselheiros Luiz Eduardo Cherem e Luiz Roberto Herbst, e o 
diretor-geral de Controle Externo, auditor fiscal de controle externo Marcelo Brognoli da 
Costa, são os integrantes da comissão constituída, no âmbito do TCE/SC, para 
acompanhar o processo de transição governamental do Poder Executivo estadual. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-constitui-comissao-para-acompanhar-transicao-do-
executivo-estadual 
 
TCE-SP 
TCE adere ao Pacto Nacional pela Primeira Infância 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) aderiu ao Pacto Nacional pela 
Primeira Infância. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visa unir esforços de 
diversas instituições para efetivar os direitos previstos na legislação para crianças de 0 a 6 
anos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-adere-ao-pacto-nacional-pela-primeira-infancia 
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TCM-SP 
Técnicos do TCMSP discutem com TCE distribuição de processos 
 
Na segunda-feira (07/11), chefes de gabinetes dos conselheiros do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP) se reuniram com técnicos do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP) para discutir a distribuição de processos eletrônicos e 
temas correlatos. A ideia da visita foi conhecer o modelo de distribuição de processos do 
Tribunal estadual, responsável por auditar 644 cidades, com diferenças fundamentais do 
método utilizado pelo TCMSP, que faz o controle externo das contas do Executivo da 
capital paulista. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/53040 
 
Seminário internacional sobre inovação e novas tecnologias tem apoio do IRB e da USP 
 
A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, na 
capital paulista, vai sediar o “1º Seminário Internacional: Inovação e Novas Tecnologias 
para a Gestão e o Controle Externo em Cidades Inteligentes”. O evento digital será 
realizado nesta sexta-feira (11/11), a partir de 9 horas. Os interessados no tema poderão 
acompanhar a transmissão virtual simultânea pelo canal do Instituto Rui Barbosa (IRB), no 
Youtube. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/53007 
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