
 
 

   

 

  Nº 161/2022 Data: 22-11-22 

TCU 
Auditoria no Fundo de Financiamento Estudantil constata falhas em sistemas 
informatizados 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) auditoria para avaliar as funcionalidades dos 
sistemas informatizados que suportam a operacionalização do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). O período avaliado foi de 3/11/2021 a 29/4/2022. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-no-fundo-de-financiamento-estudantil-
constata-falhas-em-sistemas-informatizados.htm 
 
TCE-AM 
Conselheiros do TCE-AM participam de solenidade em comemoração aos 50 anos da 
PGE-AM 
 
Para comemorar os 50 anos de fundação da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), o 
presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, e 
o ouvidor do TCE-AM, conselheiro Josué Cláudio, participaram, na manhã desta segunda-
feira (21), de uma solenidade especial no Centro Cultural Palácio Rio Negro. Os 
conselheiros também foram acompanhados pela procuradora-geral do Ministério Público 
de Contas (MPC-AM), Fernanda Cantanhede. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61114 
 
TCE-CE 
Evolução no Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil é destaque no encerramento 
de Encontro Nacional 
 
A oitava edição do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas foi encerrada nesta sexta-
feira (18/11), no Rio de Janeiro (RJ), com a palestra do advogado e professor, Silvio 
Almeida, sobre “Sociedade em Vertigem: crise, democracia e políticas públicas”. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5194-evolucao-no-desempenho-dos-
tribunais-de-contas-do-brasil-e-destaque-no-encerramento-de-encontro-nacional 
 
TCDF 
TCDF aponta a necessidade de ajustes na PPP da rede logística de medicamentos 
 
Em sessão plenária do último dia 9 de novembro, o Tribunal de Contas do Distrito Federal 
apontou a necessidade de ajustes na Parceria Público-Privada (PPP) que visa à 
construção do Centro de Distribuição da Secretaria de Saúde do DF (SES/DF). O 
procedimento licitatório – promovido pela Secretaria de Projetos Especiais do DF 
(SEPE/DF) – inclui a revitalização, modernização, operação e manutenção de rede 
logística de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-aponta-a-necessidade-de-ajustes-na-ppp-da-rede-logistica-
de-medicamentos/ 
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TCE-ES 
Auditores do TCE-ES fiscalizam entrega da obra do Portal do Príncipe, no município de 
Vitória 
 
Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 
realizou, nesta quinta-feira (17), uma inspeção na obra do Portal do Príncipe (entrada ao 
sul, da Ilha de Vitória), recém-recebida pela Secretaria Estadual de Mobilidade e 
Infraestrutura (Semobi), do governo do Estado. Os auditores estão em fase de elaboração 
de relatório de auditoria de uma fiscalização em andamento. 
https://www.tcees.tc.br/equipe-do-tce-es-fiscaliza-entrega-da-obra-do-portal-do-principe-
em-vitoria/ 
 
Mais de 290 mil famílias capixabas inscritas no CadÚnico têm renda mensal abaixo de R$ 
303 por pessoa 
 
Mais da metade das famílias capixabas inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), um percentual de 59,64%, estão vivendo com 
renda mensal de no máximo R$ 303 por pessoa (¼ do salário mínimo) para suprir suas 
necessidades. 
https://www.tcees.tc.br/mais-de-290-mil-familias-capixabas-inscritas-no-cadunico-tem-
renda-mensal-abaixo-de-r-303-por-pessoa/ 
 
Rodrigo Chamoun é escolhido como vice-presidente do Conselho Nacional dos 
Presidentes dos TCs (CNPTC) 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro 
Rodrigo Chamoun, foi eleito vice-presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos 
Tribunais de Contas (CNPTC). A deliberação ocorreu na reunião do Conselho, realizada 
na tarde desta quinta-feira (17), no Rio de Janeiro (RJ), durante o VIII Encontro Nacional 
dos TCs. O encontro contou com a presença do presidente do Tribunal de Contas da União 
(TCU), ministro Bruno Dantas, e foi conduzida pelo atual presidente do CNPTC, 
conselheiro Joaquim de Castro (TCMGO). 
https://www.tcees.tc.br/conselheiro-rodrigo-chamoun-e-escolhido-como-vice-presidente-
do-conselho-nacional-dos-presidentes-dos-tribunais-de-contas-cnptc/ 
 
TCE-GO 
Sistema de Gestão Integrado é apresentado ao TCE-AM 
 
A servidora do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Rosenilda Freitas, 
esteve no TCE-GO hoje (18/nov) para conhecer o funcionamento do Sistema de Gestão 
Integrado (SGI). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/sistema-de-gestao-integrado-e-apresentado-ao-tce-am 
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Diálogo Acadêmico recebe alunos de faculdade de Anápolis 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) promoveu, nesta sexta-feira (18/nov), 
mais uma edição do Diálogo Acadêmico, projeto que se propõe a incentivar o controle 
social e ampliar o vínculo do órgão de controle com a sociedade. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/dialogo-academico-recebe-alunos-de-faculdade-de-anapolis 
 
Tribunais de contas reforçam compromissos em encontro nacional 
 
A Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) divulgou nesta 
sexta-feira (18), no encerramento do 8º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas 
(ENTC), a “Carta do Rio de Janeiro”. O documento reforça o compromisso das entidades 
do controle externo do país com a defesa da democracia, com a transparência das contas 
públicas, com o diálogo institucional e com a prosperidade do país a partir do 
desenvolvimento de políticas públicas. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tribunais-de-contas-reforcam-compromissos-em-encontro-
nacional 
 
TCE-GO terá sistema próprio para receber atos de concessão de aposentadoria no Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) instituiu uma plataforma eletrônica 
para recepcionar informações dos atos de concessão de aposentadoria, de inativação do 
militar e de pensão por morte que estão sujeitos a registro pelo TCE-GO. Denominado 
Sistema de Atos de Pessoal (Siap), o novo procedimento foi regulamentado pela 
Resolução Normativa n° 4/2022, que orienta como os órgãos e entidades que prestam 
contas ao TCE-GO devem proceder. O documento foi publicado no Diário Eletrônico de 
Contas de ontem (17/nov). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-tera-sistema-proprio-para-receber-atos-de-concessao-
de-aposentadoria-no-estado 
 
TCE-MT 
Painel Calculadora: TCE-MT lança ferramenta com foco na eficiência e redução do estoque 
processual 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lança, a partir das 9h desta quarta-feira 
(23), o Painel Calculadora, plataforma eletrônica que tem por princípio básico mensurar a 
eficiência e a eficácia interna e reduzir o estoque processual, uma das metas de gestão do 
presidente José Carlos Novelli. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/painel-calculadora-tce-mt-lanca-ferramenta-com-foco-
na-eficiencia-e-reducao-do-estoque-processual/55329 
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TCE-MG 
Tribunal de Contas apresenta Relatório Final de Ação Fiscalizatória SIAFICs 
 
A Coordenadoria de Auditoria dos Municípios do TCEMG concluiu o Relatório Final de 
Ação Fiscalizatória “ Levantamento dos Sistemas Únicos e Integrados de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFICs)”. O trabalho consiste em um 
levantamento com o objetivo de diagnosticar a implantação, pelos municípios, dos sistemas 
únicos e integrados da execução orçamentária, administração financeira e controle. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626036 
 
Planejamento Estratégico apresenta resultados de MMD-TC 2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) se reuniu hoje, 21 de 
novembro, para a apresentação do resultado do Programa Qualidade e Agilidade dos 
Tribunais de Contas (QATC) do Marco de Medição de Desempenho-Tribunal de Contas 
(MMD-TC) 2022. Mais de 40 participantes de diversos setores assistiram à exibição online 
feita pela Comissão de Avaliação do TCEMG. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626037 
 
TCE-PA 
Sistema de Plenário Virtual já está em vigor no TCE-PA 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) lança o Plenário Virtual. Essa é uma 
ferramenta de tecnologia da informação que permite realizar sessões plenárias em 
ambiente exclusivamente digital. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6875-sistema-de-plenario-virtual-ja-esta-
em-vigor-no-tce-pa 
 
TCE-PA é selo ouro de Transparência 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) recebeu o Selo Ouro de Transparência, 
conforme divulgação dos resultados do Programa Nacional de Transparência Pública 
(PNTP) na última quinta-feira, 17, durante o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de 
Contas, realizado no Rio de Janeiro (RJ). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6874-tce-pa-e-selo-ouro-de-transparencia 
 
TCE Cidadão visita mais uma escola em Ananindeua 
 
No dia 10 deste mês, o Projeto TCE Cidadão desenvolveu ação de fomento ao controle 
social com 40 alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Madre Celeste, no município de Ananindeua. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6873-tce-cidadao-visita-mais-uma-escola-
em-ananindeua 
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TCM-PA 
TCMPA recebe classificação Diamante em transparência pública 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) é destaque nacional pelo trabalho 
desenvolvido na transparência pública. A Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) divulgou, na quinta-feira (17), que o TCMPA alcançou selo 
Diamante por atender a 96,18% dos critérios globais de avaliação da instituição sobre a 
transparência do Tribunal e junto aos municípios paraenses. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-recebe-classificacao-diamante-em-
transparencia-publica/ 
 
Pará é único Estado com classificação Diamante em transparência pública 
 
Durante o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, no Rio de Janeiro, a Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasi (Atricon) divulgou o portal Radar, estudo 
que analisou 7.939 portais de 4.191 municípios brasileiros, com informações 
disponibilizadas pelos sites institucionais dos Poderes Executivo e Legislativo das três 
esferas de governo (União, Estados e Municípios), do Poder Judiciário, dos Ministérios 
Públicos, dos Tribunais de Contas e das Defensorias Públicas. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/para-e-unico-estado-com-classificacao-diamante-em-
transparencia-publica/ 
 
Ministros destacam defesa da democracia em último dia de Encontro Nacional dos TCs 
 
Na sexta-feira (18), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente do 
Tribunal de Contas da União (TCU)em exercício, ministro Bruno Dantas, e o ministro 
Antônio Augusto Anastasia, também do TCU, sob a moderação foi feita pelo presidente do 
CNPTC e da Abracom, conselheiro Joaquim de Castro (TCMGO), abordaram o tema 
Tribunais de Contas: Relações Institucionais e Avanços na Defesa da Democracia”, no 
último dia do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, no Rio de Janeiro. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ministros-destacam-defesa-da-democracia-em-ultimo-
dia-de-encontro-nacional-dos-tcs/ 
 
TCE-PR 
TCE promove auditorias presenciais sobre assistência social em 8 municípios do PR 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) realizou, no segundo semestre deste ano, 
fiscalizações presenciais sobre assistência social em oito municípios paranaenses.  
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-promove-auditorias-presenciais-sobre-assistencia-
social-em-8-municipios-do-pr/10125/N 
 
Pleno atenua sanção imposta a engenheiro de Maringá por falhas ao fiscalizar obras 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou parcialmente 
procedente Recurso de Revista formulado pela Contersolo Construtora de Obras Ltda. 
contra o Acórdão nº 1748/20, proferido pela Primeira Câmara da Corte. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pleno-atenua-sancao-imposta-a-engenheiro-de-
maringa-por-falhas-ao-fiscalizar-obras/10102/N 
 

https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-recebe-classificacao-diamante-em-transparencia-publica/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-recebe-classificacao-diamante-em-transparencia-publica/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/para-e-unico-estado-com-classificacao-diamante-em-transparencia-publica/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/para-e-unico-estado-com-classificacao-diamante-em-transparencia-publica/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ministros-destacam-defesa-da-democracia-em-ultimo-dia-de-encontro-nacional-dos-tcs/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ministros-destacam-defesa-da-democracia-em-ultimo-dia-de-encontro-nacional-dos-tcs/
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-promove-auditorias-presenciais-sobre-assistencia-social-em-8-municipios-do-pr/10125/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-promove-auditorias-presenciais-sobre-assistencia-social-em-8-municipios-do-pr/10125/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pleno-atenua-sancao-imposta-a-engenheiro-de-maringa-por-falhas-ao-fiscalizar-obras/10102/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pleno-atenua-sancao-imposta-a-engenheiro-de-maringa-por-falhas-ao-fiscalizar-obras/10102/N


 
 

   

Resolução formaliza o ITP, índice que avalia a transparência da gestão pública 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aprovou Projeto de 
Resolução que institui formalmente o Índice de Transparência da Administração Pública 
(ITP), indicador desenvolvido pelo próprio corpo de auditores de controle externo da Corte 
há quatro anos. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/resolucao-formaliza-o-itp-indice-que-avalia-a-
transparencia-da-gestao-publica/10120/N 
 
Somente serviços especializados de gestão previdenciária podem ser terceirizados 
 
Apenas é admitida a contratação de serviços de assessoria ou consultoria relativos aos 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos entes federativos quando for 
demonstrado no procedimento licitatório, de forma robusta, que as questões a serem 
tratadas exijam notória especialização, que se trate de objeto singular ou que a demanda 
seja de alta complexidade, em observância às disposições do Prejulgado nº 6 do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/somente-servicos-especializados-de-gestao-
previdenciaria-podem-ser-terceirizados/10117/N 
 
TCE-PE 
Servidores participam de evento sobre saneamento e sustentabilidade 
 
O auditor do Tribunal de Contas, Adolfo Sá, da Gerência de Auditorias em Licitações de 
Obras e Serviços de Engenharia, participou do Programa Internacional de Líderes da 
Infraestrutura - "Infra Leaders Saneamento", que aconteceu nos dias 10 e 11/11 na sede 
da Compesa, e tratou de saneamento, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6806-servidores-participam-de-evento-sobre-saneamento-e-
sustentabilidade 
 
TCE-RN 
Tribunal de Contas recebe Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) recebeu Selo Diamante do Programa Nacional 
de Transparência Pública (PNTP). A Corte de Contas potiguar alcançou 95,12% no índice 
que avalia o nível de transparência ativa dos portais dos órgãos públicos do País. O índice 
do TCE/RN ficou acima da média alcançada pelos 31 tribunais de contas avaliados, que 
foi de 86,42%. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4293#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS participa de divulgação de resultados do MMD-TC 
 
Membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) participaram, na manhã desta sexta-
feira (18), da penúltima atividade do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas no Rio 
de Janeiro. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-participa-de-divulgacao-de-resultados-do-mmd-tc/ 
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TCE-RO 
Divulgado o resultado do Marco de Medição dos Tribunais de Contas 
 
A observância das regras constitucionais quanto à composição das Cortes de Contas, a 
adoção de planejamento estratégico para nortear a gestão e o acompanhamento em tempo 
real dos gastos públicos estão entre as dimensões que obtiveram as maiores pontuações 
na avaliação realizada pelo projeto Marco de Medição dos Tribunais de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC). Os resultados do projeto foram apresentados nesta sexta-
feira (18/11), durante o VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (VIII ENTC), no Rio 
de Janeiro. 
https://tcero.tc.br/2022/11/18/divulgado-o-resultado-do-marco-de-medicao-dos-tribunais-
de-contas/ 
 
TCE-SC 
Discussão sobre antirracismo é foco de evento no TCE/SC 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina realiza, no próximo dia 25 de novembro, das 14h 
às 17h, o evento “Antirracismo: porque esta luta é da nossa conta!” O objetivo é promover 
a reflexão acerca do racismo, em suas diversas formas, e incentivar o seu combate. 
https://www.tcesc.tc.br/discussao-sobre-antirracismo-e-foco-de-evento-no-tcesctce 
 
Conselheiros do TCE/SC recebem a visita do governador eleito, Jorginho Mello 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, recebeu, nesta segunda-feira (21/11) pela manhã, a visita 
institucional do governador eleito, Jorginho Mello. 
https://www.tcesc.tc.br/conselheiros-do-tcesc-recebem-visita-do-governador-eleito-
jorginho-mello 
 
TCE-SP 
TV Alesp exibe programa Controle Externo do TCE sexta-feira, às 20h30 
 
A Diretora da Diretoria de Saúde e Assistência Social (DASAS) do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP), Fernanda Borges Keid, é a convidada do novo episódio do 
programa de entrevistas ‘Controle Externo’ do TCE. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tv-alesp-exibe-programa-controle-externo-tce-sexta-feira-
20h30 
 
TCM-SP 
Servidoras do TCMSP lançam livros na Escola de Contas em 30/11 
 
No próximo dia 30/11 (quarta-feira), das 13h às 14h30, o hall da Escola Superior de Gestão 
e Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) foi o local escolhido 
para o lançamento dos livros de Margarida Mancini, advogada e auditora de Controle 
Externo; e de Cleide Lourenço, assessora do gabinete do conselheiro Mauricio Faria, 
ambas servidoras do TCMSP. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/53235 
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VIII ENTC tem palestra do professor Silvio Almeida, balanço do MMD-TC e Carta do RJ 
 
O advogado, professor e doutor Silvio Almeida participou na sexta-feira (18/11) da 
conferência “Sociedade em Vertigem: crise, democracia e políticas públicas”, que marcou 
o encerramento do VIII Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (VIII ENTC), realizado 
no Rio de Janeiro. No evento promovido por diversas entidades, entre elas a Associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o professor Silvio Almeida 
afirmou que as instituições de controle são fundamentais na reestruturação social que o 
Brasil precisará executar. Ele abordou ainda assuntos sociais relevantes para o país e a 
relação desses temas com os Tribunais de Contas. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/53229 
 
TCE-SE 
TCE de Sergipe obtém Selo Ouro de transparência em evento nacional 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) atendeu a cerca de 90% dos 120 
critérios exigidos na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública, cuja 
divulgação ocorreu nesta quinta-feira, 17, em meio ao VIII Encontro Nacional dos Tribunais 
de Contas do Brasil, que ocorre no complexo do Hotel Windsor, na cidade do Rio de 
Janeiro. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2196 
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