
 
 

   

 

  Nº 155/2022 Data: 10-11-22 

TCU 
Inauguração da escultura "Jangada" marca a abertura da Incosai 
 
Um costume entre os anfitriões da Assembleia Internacional das Instituições Superiores de 
Controle (Incosai) é a escolha de um artista local para expressar, por meio da arte, a cultura 
do país que presidirá a assembleia. Para não fugir à regra, o Tribunal de Contas da União 
(TCU), que assume a presidência da assembleia pelos próximos três anos, escolheu o 
renomado artista pernambucano Jaildo Marinho para criar uma obra que significasse o 
Brasil. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/inauguracao-da-escultura-jangada-marca-a-
abertura-da-incosai.htm 
 
TCU conduz debate sobre atuação das instituições superiores de controle em igualdade 
de gênero 
 
Após seis anos presidindo o Comitê de Normas Profissionais (PSC) da Organização 
Internacional das Instituições Superiores (Intosai), o Tribunal de Contas da União (TCU) 
deixa um legado de sucesso na comissão. No total, 15 novas normas internacionais de 
auditoria foram aprovadas no período. Entre elas, a que prevê orientações para as 
competências dos auditores e que servirá para a profissionalização dos servidores do TCU.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-destaca-desempenho-do-brasil-a-frente-do-
psc-com-aprovacao-de-15-novas-normas.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 
 
Conselho Diretivo da Intosai aprova digitalização do quadro de normas de auditoria da 
organização 
 
A 76ª reunião do Conselho Diretivo da Organização Internacional das Instituições 
Superiores de Controle (Intosai), realizada na última terça-feira (8/11), no Rio de Janeiro, 
foi marcada pela aprovação da proposta de digitalização do Quadro de Pronunciamentos 
Profissionais da Intosai (IFPP). A conquista é fruto da chamada pesquisa do Componente 
1, liderada pelo Tribunal de Contas Europeu (ECA), com o auxílio do Comitê de Normas 
Profissionais (PSC), presidido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) desde 2006. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/conselho-diretivo-da-intosai-aprova-
digitalizacao-do-quadro-de-normas-de-auditoria-da-organizacao.htm 
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TCU conduz debate sobre atuação das instituições superiores de controle em igualdade 
de gênero 
 
O segundo painel do Fórum Internacional de Auditoria Governamental (FIAG), realizado na 
tarde desta terça-feira (8/11), no Museu do Amanhã, teve como foco a contribuição das 
Instituições Superiores de Controle (ISC) para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 5 das Organização das Nações Unidas (ONU), que trata da igualdade de 
gênero. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-conduz-debate-sobre-atuacao-das-
instituicoes-superiores-de-controle-em-igualdade-de-genero.htm 
 
TCE-AP 
Projeto Saúde é da Conta de Todos inicia mapeamento no Amapá 
 
As principais demandas da saúde pública começaram a ser mapeadas pelo Projeto Saúde 
é da Conta de Todos, iniciado na segunda-feira (07/11), no município de Amapá, distante 
300 quilômetros da capital. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-saude-e-da-conta-de-todos-inicia-mapeamento-
no-amapa 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM palestra no 3º Congresso Amazonense de Direito Administrativo 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, 
participou, na manhã desta quarta-feira (9), do 3º Congresso Amazonense de Direito 
Administrativo. Realizado pelo  Instituto Amazonense de Direito Administrativo (IADA), no 
auditório Corte de Contas amazonense, o evento trata, na edição deste ano, sobre o tema 
“Direito administrativo e as novas perspectivas legislativas”. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=60763 
 
TCE-BA 
TCE/BA é finalista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) está entre os 18 finalistas do Prêmio 
Nacional de Educação Fiscal 2022, promovido pela Associação Nacional de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite). O projeto selecionado, na categoria Tecnologia, foi a versão 
digital do Jogo Você Gestor, A Rede da Cidadania.  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-finalista-do-premio-nacional-de-educacao-
fiscal-2022 
 
Estudantes da Faculdade Baiana de Direito participam do Projeto Casa Aberta 
 
Em mais uma tarde de aproximação entre o Tribunal de Contas do Estado da Bahia e a 
comunidade estudantil, o Projeto Casa Aberta, realizado nesta terça-feira (8.11), recebeu 
17 estudantes do 6º semestre de Direito da Faculdade Baiana de Direito. Os alunos tiveram 
a oportunidade de unir teoria e prática por meio de apresentações dos setores do Tribunal 
e visita às instalações da instituição. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/estudantes-da-faculdade-baiana-de-direito-participam-
do-projeto-casa-aberta 
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TCE-ES 
Estudo técnico do TCE-ES mostra que no período de 1 ano, apenas 16,4% das mulheres 
do público-alvo para mamografias realizaram o exame 
 
Um estudo técnico realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-
ES) sobre a realização de mamografias para a prevenção do câncer de mama com dados 
dos 78 municípios capixabas, constatou que apenas 16,4% das mulheres do Estado de 50 
a 69 anos que dependem do SUS (sem plano de saúde privado) realizaram mamografias 
de rastreamento no período de um ano. 
https://www.tcees.tc.br/estudo-tecnico-do-tce-es-mostra-que-no-periodo-de-1-ano-
apenas-164-das-mulheres-do-publico-alvo-para-mamografias-realizaram-o-exame/ 
 
TCE-GO 
TCE-GO cria canal de atendimento por aplicativo de mensagem 
 
O Tom, robô-mascote das certificações ISO 9001 e 14001 no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-GO), ganhou mais uma função: ele agora é o responsável pelo chatbot da instituição. 
Por meio dessa nova ferramenta, os servidores do órgão de controle e dos órgãos 
fiscalizados ou qualquer cidadão terão acesso a informações e serviços do Tribunal por 
meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-cria-canal-de-atendimento-por-aplicativo-de-
mensagem 
 
TCM-GO 
TCMGO apoia simpósio de fortalecimento da gestão pública 
 
A Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) realiza dia 17 de novembro, a partir 
das 9 horas, no auditório do Tribunal de Justiça, o simpósio:  Auditoria interna & IA-CM: 
fortalecimento da gestão pública. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/11/simposio17-11-22/ 
 
TCE-MA 
Lei Orgânica do TCE comentada é lançada em noite de autógrafos na sede do órgão 
 
“Do ponto de vista do TCE maranhense, a publicação deste livro do advogado Flávio 
Olímpio Neves Silva, se constitui em importante marco dentro do nosso esforço de abertura 
de nossa corte para a sociedade”, com essas palavras, o presidente do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-MA), conselheiro Washington Luiz de Oliveira, saudou a publicação de 
“Comentários à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado”. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2468-lei-organica-do-tce-comentada-e-
lancada-em-noite-de-autografos-na-sede-do-orgao 
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TCE-MT 
Abraço à Amazônia: Em Sinop, Comitê Ambiental do TCE-MT lança movimento em prol da 
sustentabilidade e do meio ambiente 
 
O Comitê Ambiental do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu início, na tarde 
desta terça-feira (8), a um grande movimento em prol da sustentabilidade e do meio 
ambiente. Em Sinop, na Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Maria Aparecida 
Amaro de Souza, um ato simbólico de “Abraço à Amazônia” uniu a comunidade escolar e 
a sociedade local numa ação de sensibilização e conscientização sobre a importância de 
se garantir o desenvolvimento sustentável. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/abraco-a-amazonia-em-sinop-comite-ambiental-do-tce-
mt-lanca-movimento-em-prol-da-sustentabilidade-e-do-meio-ambiente/55274 
 
TCE-MS 
Metodologia do TCE-MS que auxilia gestor a economizar na compra de medicamentos 
recebe prêmio de inovação 
 
A Divisão de Saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi premiada nesta 
quarta-feira, 9 de novembro, no XVII Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão 
Pública com o projeto “Pesquisa de preços: metodologia e ações para economia nas 
compras dos municípios do MS”. Na edição deste ano, foram contemplados 20 servidores 
públicos em duas modalidades: “Práticas Inovadoras de Sucesso” e “Ideias Inovadoras 
Implementáveis”. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6836/metodologia-do-tce-ms-que-auxilia-
gestor-a-economizar-na-compra-de-medicamentos-recebe-premio-de-inovacao 
 
TCE-MG 
Tribunal marca presença em reunião do CONAPREV 
 
O conselheiro Cláudio Terrão representou o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCEMG) na abertura da 74ª Reunião Ordinária do Conselheiro Nacional dos Dirigentes 
de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV) hoje, 9 de novembro. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626004 
 
Assinatura de convênio entre o TCE e Dom Helder abre Seminário de Controle Externo 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) assinou um termo de 
cooperação técnica com a Escola Superior Dom Helder Câmara, na manhã desta quarta-
feira (9), durante a abertura do I Seminário Controle Externo das Contas do Estado de 
Minas Gerais. No ato, o conselheiro Durval Ângelo representou o presidente do TCEMG, 
Mauri Torres e, ao lado do reitor da faculdade, Paulo Umberto Stumpf, firmou o acordo que 
tem o objetivo de promover seminários e debates acadêmicos, com temas ligados ao direito 
e as atribuições dos tribunais de contas. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626005 
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TCE-PA 
TCE-PA participa da abertura da 1ª Feira Floresta Pará 2022 
 
Na noite desta terça-feira, 8 de novembro, no Teatro Maria Sylvia Nunes, a presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Conselheira Lourdes Lima, participou da 
abertura da 1ª Feira Floresta Pará 2022, evento promovido pelo Governo do Estado por 
meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará 
(IDEFLOR-Bio). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6859-tce-pa-participa-da-abertura-da-1-
feira-floresta-para-2022 
 
TCM-PA 
TCMPA participa da Semana de Capacitação do programa “Abrace o Marajó” 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Cezar Colares, a 
conselheira substituta Adriana Oliveira e servidores participam da Semana de Capacitação 
para Agentes Municipais. A atividade faz parte do programa “Abrace o Marajó”, do Governo 
Federal. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-participa-da-semana-de-capacitacao-do-
programa-abrace-o-marajo/ 
 
TCE-PR 
TCE-PR e FAE entregam certificados de conclusão de MBAs para 69 servidores 
 
Com a presença do secretário estadual de Educação, Renato Féder, e dos conselheiros 
Ivan Bonilha, atual vice-presidente, e Nestor Baptista, foi realizada nesta quarta-feira (9 de 
novembro) a solenidade de entrega de certificados de dois MBAs realizados pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná.  
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-e-fae-entregam-certificados-de-conclusao-de-
mbas-para-69-servidores/10104/N 
 
TCE-PR audita qualidade do asfalto na duplicação da PR-323, no Norte do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná está realizando auditoria para conferir a 
qualidade da pavimentação executada nas obras de duplicação da PR-323, na Região 
Norte do Estado. O trabalho, realizado por servidores da Coordenadoria de Auditorias 
(CAUD), integra o Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 do TCE-PR. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-audita-qualidade-do-asfalto-na-duplicacao-da-
pr-323-no-norte-do-estado/10100/N 
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TCE-RJ 
TCE-RJ participa do ‘Plantio da Árvore Fundamental’, marco da revitalização do Campo de 
Santana 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), representado pelo 
conselheiro-presidente Rodrigo Melo do Nascimento, participou, nesta terça-feira (08/11), 
da cerimônia de ‘Plantio da Árvore Fundamental’, que simboliza a revitalização do Campo 
de Santana, no Centro do Rio. A recuperação da área se dará por meio de um convênio, 
assinado na mesma tarde, entre o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, 
utilizando recursos orçamentários da Corte de Contas. Também participaram da 
solenidade o vice-prefeito e secretário municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, 
Nilton Caldeira, o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade em exercício, Filipe 
Mendes, e o presidente da Fundação Parques e Jardins (FPJ), Roberto Rodrigues de 
Oliveira. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_participa_de_cerimonia_do_plantio_da_ar
vore_fundamental 
 
TCM-RJ 
Tribunal de Moçambique visita TCMRJ 
 
A presidente do Tribunal Administrativo de Moçambique, Lúcia do Amaral, e equipe 
visitaram nesta terça-feira, 8/11, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
(TCMRJ), para conhecer o Programa de Quantificação de Benefícios, desenvolvido pela 
Secretaria-Geral de Controle Externo. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16526&detalhada=3&d
ownloads=0 
 
TCE-RN 
TCE apresenta uso de inteligência artificial na Ouvidoria durante Conferência da Unale 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) participou, nesta quarta-feira (09), do II Encontro 
de Ouvidorias: Redes de Cooperação no Legislativo, que faz parte da 25ª edição da  
Conferência Nacional da Unale, que acontece em Recife. A Corte de Contas mostrou a 
utilização do robô Kairós no atendimento das demandas enviadas à Ouvidoria. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4285#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS participa de Fórum internacional de auditoria 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Alexandre Postal, e os 
conselheiros Marco Peixoto e Renato Azeredo, participaram do Fórum Internacional de 
Auditoria Governamental e XXIV INCOSAI, no Museu do Amanhã. O encontro acontece de 
8 a 10 de novembro, no Rio de Janeiro, e reúne 196 Instituições Superiores de Controle 
(ISC) e especialistas da academia. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-participa-de-forum-internacional-de-auditoria/ 
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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 
Presidente do TCE/SC participa de evento que discute perspectivas de crescimento da 
economia brasileira a partir de 2023 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, participou, na manhã desta terça-feira (8/11), da 3ª sessão do 
Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE), com o tema “Perspectivas 
de crescimento da economia brasileira de 2023 em diante”. Durante o evento, realizado de 
forma on-line e transmitido pelo canal do INAE no YouTube, ele falou sobre o papel dos 
tribunais de contas na avaliação da conjuntura econômico-social do país, com destaque 
para a atuação da Corte catarinense. 
https://www.tcesc.tc.br/presidente-do-tcesc-participa-de-evento-que-discute-perspectivas-
de-crescimento-da-economia 
 
Atuação do TCE/SC na análise das contas e em ações de controle, com foco em iluminação 
pública, saneamento, recursos hídricos e infraestrutura, é objeto de reuniões com 
representantes do TCE/RS 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) recebeu, nesta terça-feira (8/11), a visita 
do conselheiro Estilac Martins Rodrigues Xavier, do Tribunal de Contas do Rio Grande do 
Sul (TCE/RS), e do assessor Rodolfo Martins de Castro. Na pauta, a busca de subsídios 
sobre a atuação da Corte catarinense na análise das contas e em ações de controle, com 
foco em iluminação pública, saneamento, recursos hídricos e infraestrutura rodoviária. 
https://www.tcesc.tc.br/atuacao-do-tcesc-na-analise-das-contas-e-em-acoes-de-controle-
com-foco-em-iluminacao-publica 
 
TCE-SE 
TCE apresenta resultados de fiscalização a dirigentes da Saúde e comissão de transição 
 
De modo a subsidiar ajustes ou correções em deficiências encontradas pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/SE) nas unidades hospitalares de seis municípios sergipanos, foi 
promovido encontro técnico nesta quarta-feira, 9, na sala de reuniões da Corte, com 
participação dos dirigentes da Saúde e da comissão de transição do Governo do Estado. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2187 
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