
 
 

   

 

  Nº 157/2022 Data: 14-11-22 

TCU 
Endividamento público: um desafio do mundo pós-pandêmico 
 
A crise sanitária da Covid-19, vivida no mundo nos últimos dois anos, levou a maior parte 
dos países a aumentarem os gastos públicos para enfrentar os desafios sociais e 
econômicos decorrentes da pandemia. O aumento do endividamento público acabou se 
tornando um problema comum a várias nações do mundo. Para conhecer a experiência 
internacional sobre o tema, o Fórum Internacional de Auditoria Governamental (FIAG) 
promoveu, nesta quarta-feira (9/11), um debate sobre o papel das Instituições Superiores 
de Controle (ISC) na promoção da responsabilidade fiscal e na redução do endividamento 
público. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/endividamento-publico-um-desafio-do-mundo-
pos-pandemico.htm 
 
TCE-AC 
EM PARCERIA COM A EMPRESA ZABBIX TCE/AC PROMOVE MEETUP SOBRE 
MONITORAMENTO 
 
Em parceria com a empresa Zabbix, referência em monitoramento com escritórios na 
Europa, Estados Unidos, Japão e América Latina, o Tribunal de Contas do Estado do Acre, 
por meio da Escola de Contas, Conselheiro Alcides Dutra de Lima realizou nesta quarta-
feira, 09, o evento Meetup – Monitorar é Preciso: Dos Dados Aos Resultados Nas 
Organizações. 
https://tceac.tc.br/2022/11/10/em-parceria-com-a-empresa-zabbix-tce-ac-promove-
meetup-sobre-monitoramento/ 
 
TCE-CE 
Fortaleza será a sede da 5ª edição do Congresso Nacional dos Auditores de Controle 
Externo 
 
A 5ª edição do Conacon, Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos 
Tribunais de Contas do Brasil, acontece entre os dias 21 e 25 de novembro, na cidade de 
Fortaleza. Com o tema “Tribunais de Contas e Democracia”, o evento reunirá auditores, 
autoridades, especialistas, pesquisadores, sociedade e comunidade acadêmica para 
debates sobre diversos assuntos atinentes ao controle das contas públicas 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5166-fortaleza-sera-a-sede-da-5-edicao-
do-congresso-nacional-dos-auditores-de-controle-externo 
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TCDF 
TCDF autoriza continuidade de licitação para aquisição de uniformes escolares que serão 
distribuídos em 2023 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a continuidade de licitação conduzida 
pela Secretaria de Educação do DF para a aquisição de uniformes escolares que serão 
distribuídos para estudantes da Rede Pública de Ensino do DF a partir do ano que vem. A 
decisão ocorreu na sessão plenária da última quarta-feira, dia 9 de novembro. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-autoriza-continuidade-de-licitacao-para-aquisicao-de-
uniformes-escolares-que-serao-distribuidos-em-2023/ 
 
TCE-ES 
Em parecer consulta, TCE-ES esclarece sobre município utilizar recursos financeiros do 
salário-educação para aplicação em despesas com merenda escolar 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), esclareceu, em consulta, que 
os municípios podem utilizar recursos financeiros do salário-educação para custear 
programas de alimentação suplementar da educação básica, como a aplicação em 
despesas com merenda escolar. O questionamento havia sido encaminhado à Corte de 
Contas pelo prefeito municipal de Cariacica, Euclério Sampaio Junior. 
https://www.tcees.tc.br/em-parecer-consulta-tce-es-esclarece-sobre-municipio-utilizar-
recursos-financeiros-do-salario-educacao-para-aplicacao-em-despesas-com-merenda-
escola/ 
 
TCE-MT 
Conselheiro Antonio Joaquim anuncia novo módulo no Radar de Controle Público - 
Educação 
 
À frente do Comitê Temático de Educação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-
MT), o conselheiro e ouvidor-geral, Antonio Joaquim, anunciou a criação do módulo “Ideb 
-MT” no Radar de Controle Público – Educação. A novidade foi informada ao público do 
Programa TCE em Movimento, na tarde de quarta-feira (9). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-antonio-joaquim-anuncia-novo-modulo-no-
radar-de-controle-publico-educacao/55306 
 
TCE-MG 
Tribunal de Contas faz recomendações à Secretaria de Saúde de Minas Gerais 
 
Na sessão desta quinta-feira (10), sob a presidência do decano Wanderley Ávila, a 
Segunda Câmara confirmou a decisão do conselheiro substituto Telmo Passareli na 
auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde, em 2019, com o objetivo de avaliar 
a regularidade de repasses de recursos pela entidade por meio de convênios celebrados 
no período de 2013 a 2017. O processo foi autuado sob o número 1058815 e a ação faz 
parte do Plano Anual de Atividades de Controle Externo para o exercício de 2018. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626019 
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'Fiscalizando com o TCE' aumenta transparência do Controle Externo 
 
O portal “Fiscalizando com o TCE”, onde é possível acompanhar os gastos e receitas de 
todos os municípios mineiros, inaugura uma nova fase ao disponibilizar, a partir de agora, 
os relatórios técnicos de acompanhamento do Governo de Minas de forma resumida, em 
linguagem acessível, em uma navegação fácil e didática. O novo modelo permite que o 
interessado em acompanhar os gastos públicos acesse todas as informações, como por 
exemplo as demonstrações contábeis, os créditos adicionais, os gastos com saúde, 
educação, segurança, bem como as arrecadações do Governo. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626023 
 
TCE-PA 
Presidente do TRE-PA e professor aposentado da UFPA são homenageados com a 
Medalha Serzedello Corrêa pelo TCE-PA 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) homenageou mais duas importantes 
personalidades paraenses com a mais alta honraria institucional, a Medalha Serzedello 
Corrêa, em sessão solene realizada na sexta-feira, 11, no Plenário Conselheiro Emílio 
Martins. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6866-presidente-do-tre-pa-e-professor-
aposentado-da-ufpa-sao-homenageados-com-a-medalha-serzedello-correa-pelo-tce-pa 
 
Tribunal de Contas publica Resolução que aprova Plano de Logística Sustentável 
 
O Plano de Logística Sustentável (PLS) do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-
PA) já está em vigor desde quarta-feira, 9, com a publicação da Resolução nº 19.456/2022 
no Diário Oficial do Estado do Pará (Doepa). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6864-tribunal-de-contas-publica-resolucao-
que-aprova-plano-de-logistica-sustentavel 
 
TCE-PB 
PRESIDENTE DO TCE-PB ABRE SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESTACA 
AS AUDITORIAS COORDENADAS E FERRAMENTAS DE CONTROLE 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fernando 
Catão, abriu na manhã desta sexta-feira (11), o 3º Seminário de Controle Interno na 
Administração Pública, evento realizado em parceria com o Focco-PB – Fórum de Combate 
à Corrupção, voltado aos gestores municipais, secretários e assessores. e terá como 
finalidade estimular a criação de controladorias internas nos municípios e capacitar agentes 
públicos para essa função. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pb-abre-seminario-de-controle-interno-e-
destaca-as-auditorias-coordenadas-e-ferramentas-de-controle 
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TCE-PR 
Ponta Grossa deve liberar acesso de fiscais a sistema de controle do transporte público 
 
Por meio da emissão de medida cautelar, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) determinou que a Prefeitura de Ponta Grossa providencie a liberação do 
acesso integral, para os agentes responsáveis pela fiscalização da concessão, às 
ferramentas de tecnologia da informação do Centro de Controle das Operações (CCO) da 
concessionária de transporte público coletivo desse município da Região dos Campos 
Gerais. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ponta-grossa-deve-liberar-acesso-de-fiscais-a-
sistema-de-controle-do-transporte-publico/10111/N 
 
TCE-PE 
Presidente Ranilson participa de assinatura de convênio no TJPE 
 
O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Ranilson Ramos, participou nessa quarta-
feira (09), de uma solenidade para assinatura de convênios entre o Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE) e as prefeituras de Olinda e de Paulista visando à adoção de novos 
fluxos e rotinas de trabalho para conferir mais agilidade e eficiência à tramitação processual 
de ações judiciais referentes à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 
do Imposto Sobre Serviço (ISS). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6798-presidente-ranilson-participa-de-assinatura-de-convenio-no-tjpe 
 
TCE-PI 
Conselheiro Kennedy Barros é eleito presidente do TCE-PI para o biênio 2023/2024 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), em Sessão Especial realizada na 
manhã desta sexta-feira (11), no plenário, elegeu sua nova diretoria, que atuará no biênio 
2023/2024. Por unanimidade, o conselheiro Kennedy Barros foi eleito o próximo presidente 
da Corte de Contas piauiense e a conselheira Waltânia Alvarenga eleita vice-presidente. 
https://www.tce.pi.gov.br/conselheiro-kennedy-barros-e-eleito-presidente-do-tce-pi-para-
o-bienio-2023-2024/ 
 
TCM-RJ 
TCMRJ faz visita de inspeção em creches parceiras 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), por meio dos auditores da 
3ª Inspetoria Geral do Controle Externo (IGE), vem realizando inspeções nas chamadas 
creches parceiras, que atendem crianças de seis meses a 3 anos e 11 meses de idade, 
através de um convênio entre creches comunitárias e particulares sem fins lucrativos com 
a Secretaria Municipal de Educação. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16538&detalhada=3&d
ownloads=0 
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TCE-RO 
Boa prática, Sistemática de Gestão de Desempenho do TCE-RO é compartilhada com 
membros do TCE do Acre 
 
Membros e servidores do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) realizaram, nessa segunda 
e terça-feira (respectivamente, dias 7 e 8/11), uma visita técnica ao Tribunal de Contas de 
Rondônia (TCE-RO), com o intuito de conhecer a Sistemática de Gestão de Desempenho 
(SGD) relativa à Política de Gestão de Pessoas implementada pela Corte de Contas 
rondoniense. 
https://tcero.tc.br/2022/11/10/boa-pratica-sistematica-de-gestao-de-desempenho-do-tce-
ro-e-compartilhada-com-membros-do-tce-do-acre/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC considera irregular serviço de saneamento prestado por empresa privada no Norte 
da Ilha de Santa Catarina 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) considerou irregular a prestação, pela 
empresa Habitasul, dos serviços públicos de abastecimento de água e coleta e tratamento 
de esgoto no bairro de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Os serviços foram delegados 
à Habitasul no final dos anos 1970, por meio de contrato provisório, precário e não 
formalizado. A situação acabou estabelecendo uma delegação informal e por prazo 
indeterminado de um serviço público essencial, o que hoje contraria a Lei (federal) n. 
11.445/2007 e a Constituição Federal. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-considera-irregular-servico-de-saneamento-prestado-por-
empresa-privada-no-norte-da-ilha-de 
 
TCE-SP 
TCE participa de premiação na TV Band que reconhece municípios por boas práticas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) participou na quinta-feira (10/11), 
na Rede Bandeirantes, na Capital, do Prêmio Band Cidades Excelentes. A cerimônia 
anunciou os municípios paulistas que se destacaram por boas práticas em gestão pública 
que proporcionam melhor qualidade de vida aos cidadãos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-participa-premiacao-tv-band-reconhece-municipios-
por-boas-praticas 
 
Processo eletrônico do TCE é tema de videocast na TV Cultura 
 
A TV Cultura exibe no sábado (12/11), a partir das 11h40, entrevista, no formato de 
videocast, com a Gestora do Processo Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, Sandra Maia. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-processo-eletronico-tce-e-tema-videocast-tv-cultura 
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TCE-SE 
Live do MP de Contas destaca trabalho do setor de comunicação do TCE 
 
Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 11, a live “Fiscalizar a boa aplicação dos recursos 
públicos é da nossa conta”, que reuniu, no canal do Youtube do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/SE), o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto 
Bandeira de Mello, e o diretor de Comunicação e Mídias do TCE, Habacuque Villacorte. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2190 
 
Reunião no TCE alinha realização de evento sobre Nota Fiscal Eletrônica e Siafic 
 
O diretor técnico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), Joseluci Prudente, 
recebeu em seu gabinete, nesta sexta-feira, 11, representantes do Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC/SE), Receita Federal e Secretaria da Fazenda de Aracaju para 
organização de evento sobre a Nota Fiscal Eletrônica do Brasil (NF-e) e o Sistema Único 
e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2191 
 
TCE-TO 
Portal da transparência do TCE/TO servirá de modelo para órgãos públicos 
 
Com o objetivo de facilitar a pesquisa e consulta de dados para toda população e servir de 
modelo para órgãos públicos municipais e estaduais, o Tribunal de Contas do Tocantins 
(TCE/TO) lançou nesta quinta-feira, 10, o novo Portal da Transparência da instituição. A 
proposta é de uma navegação fácil e interativa, onde é possível acessar informações em 
apenas um clique. 
https://www.tceto.tc.br/portal-da-transparencia-do-tce-to-servira-de-modelo-para-orgaos-
publicos/ 
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