
 

  

 

  Nº 104/2022 Data: 24-08-22 

TCU 
Fiscobras 25 anos: casos relevantes, desafios, pioneirismo e evolução do controle externo 
 
Na terceira matéria da série Fiscobras 25 anos, vamos falar sobre outros casos 
emblemáticos ocorridos nas duas décadas e meia do Plano Anual de Fiscalização de 
Obras Públicas do Tribunal de Contas da União (TCU), o Fiscobras. Após a auditoria das 
obras do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo), que destacou o relatório 
em todo o país – e que foi foco da primeira e da segunda matéria desta série –, outras 
fiscalizações ganharam repercussão no Brasil, reforçando a importância do controle 
externo da administração pública. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscobras-25-anos-casos-relevantes-desafios-
pioneirismo-e-evolucao-do-controle-externo.htm 
 
TCE-AC 
DELEGAÇÃO ACREANA NA OTC/2022 CONQUISTA PRIMEIRA MEDALHA DE OURO 
 
E começaram as competições! As Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do 
Brasil – OTC, começaram oficialmente nesta segunda-feira, 2, em Natal, no Rio Grande do 
Norte, com o acendimento da pira olímpica durante a cerimônia de abertura realizada no 
Centro de Convenções da capital potiguar. 
https://tceac.tc.br/2022/08/23/delegacao-acreana-na-otc-2022-conquista-primeira-
medalha-de-ouro/ 
 
TCE-AP 
TCE Amapá disponibiliza lista com nomes de contas julgadas irregulares 
 
A lista de pessoas que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas já está publicada no site do Tribunal de Contas do Amapá. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-disponibiliza-lista-com-nomes-de-contas-
julgadas-irregulares 
 
TCE-AM 
TCE-AM acompanha desempenho em ações de saúde e alerta municípios 
 
Para evitar que os municípios percam arrecadação de recursos federais e melhorem o 
desempenho na prestação de serviços de saúde da atenção básica, o Tribunal de Contas 
do Amazonas (TCE-AM) por meio da Secretaria de Controle Externo (Secex) instaurou 
procedimento de fiscalização do tipo “acompanhamento” para averiguar o desempenho 
das Secretarias Municipais de Saúde em todo o Estado. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=58087 
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Pleno do TCE-AM multa ex-diretora do Instituto de Previdência de Rio Preto da Eva em 
R$676,8 mil 
 
Durante a 31 ª sessão ordinária, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) 
multou a ex-diretora presidente do Instituto de Previdência de Rio Preto da Eva, Larissa 
Farah da Costa, referente ao exercício de 2019, em R$ 676,8 mil considerando multa e 
alcance. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57880 
 
Conselheiro do TCE-AM é homenageado com título de cidadão de Itacoatiara 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) recebeu, nesta segunda-
feira (22), o título de Cidadão Itacoatiarense. A homenagem foi concedida pela Câmara 
Municipal de Itacoatiara, que reconheceu os serviços prestados pelo conselheiro ao 
município. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=57747 
 
TCE-BA 
TCE/BA participa de auditoria internacional sobre violência contra as mulheres 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) está fazendo uma auditoria cujo tema 
central é a violência contra mulheres de países das Américas Latina, do Norte e Central. A 
auditoria, coordenada pela Organização Latino Americana e do Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) é intitulada “Violência de Gênero: Resposta estatal na 
prevenção, sanção e erradicação da violência contra as mulheres”. O objetivo é avaliar a 
eficiência das ações governamentais, seja em planos ou programas, em prol da 
erradicação da violência contra as mulheres. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-participa-de-auditoria-internacional-sobre-
violencia-contra-as-mulheres 
 
TCE-CE 
Publicado tutorial sobre uso do Sistema de Peticionamento Eletrônico na plataforma e-TCE 
Ceará 
 
Está disponível um tutorial para auxiliar no uso do Sistema de Peticionamento Eletrônico 
na nova plataforma e-TCE Ceará. A ferramenta possibilita envio de documentos e petições 
ao Tribunal, em formato eletrônico, por servidores e gestores públicos da administração 
pública (jurisdicionados), advogados e pela sociedade em geral, por meio do Portal de 
Serviços Eletrônicos, desta Corte de Contas. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5069-publicado-tutorial-sobre-uso-do-
sistema-de-peticionamento-eletronico-na-plataforma-e-tce-ceara 
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TC-DF 
Auditoria do TCDF aponta falha na fiscalização das ações do IGESDF pela Secretaria de 
Saúde 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal concluiu uma auditoria realizada para avaliar a 
conformidade do acompanhamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde do DF 
(SES/DF) sobre o Contrato de Gestão nº 01/2018, firmado com o Instituto de Gestão 
Estratégica de Saúde do DF (IGESDF). Além de regulamentar as atividades assistenciais, 
de gestão, de ensino e pesquisa – por parte do Instituto –, esse contrato e seus aditivos 
definem procedimentos para a fiscalização do ajuste, a ser realizada pela SES/DF. 
https://www2.tc.df.gov.br/auditoria-do-tcdf-aponta-falha-na-fiscalizacao-das-acoes-do-
igesdf-pela-secretaria-de-saude/ 
 
TCM-GO 
Ação do TCMGO ajuda os prefeitos a realizar uma administração cada vez mais qualificada 
 
Direcionado aos municípios integrantes da 5ª Região, que têm como diretor o conselheiro 
Fabrício Motta, o encontro realizado no SindiAcreúna contou com mais de 350 
participantes, entre prefeitos, presidentes de Câmaras, vereadores, controladores internos, 
secretários, gestores, servidores públicos e agentes sociais. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/08/encontroacreuna2022/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT leva sexta maior delegação do Brasil à abertura da Olimpíada dos Tribunais de 
Contas 
 
A primeira edição das Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC) 
após o período de recesso provocado pela Covid-19 lotou o Centro de Convenções da 
capital potiguar nesta segunda-feira (22). Os atletas do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) marcaram presença no evento com a sexta maior delegação do país, formada 
por 70 pessoas. Realizados em Natal, no Rio Grande do Norte, os jogos tiveram início na 
manhã desta terça-feira (23). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-leva-sexta-maior-delegacao-do-brasil-a-
abertura-da-olimpiada-dos-tribunais-de-contas/54700 
 
Doação de Sangue: Ônibus do MT-Hemocentro estará no Tribunal de Contas nesta quarta 
e quinta-feira 
 
O ônibus do MT-Hemocentro estará estacionado na entrada principal do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso (TCE-MT), das 8h às 16h desta quarta (24) e quinta-feira (25), 
para coleta de sangue de doadores. Não é necessário agendamento prévio. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/doacao-de-sangue-onibus-do-mt-hemocentro-estara-
no-tribunal-de-contas-nesta-quarta-e-quinta-feira/54698 
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TCE-MT lança Boletim Informativo - Dano ao Erário 
 
Já está disponível para consulta o Boletim Informativo - Dano ao Erário, lançado neste mês 
pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). A obra técnica consolida um conjunto 
de dezenove boletins que tratam de aspectos essenciais ao tema, sob a forma de decisões 
paradigmáticas dos Tribunais Superiores e do próprio TCE-MT. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-lanca-boletim-informativo-dano-ao-erario/54693 
 
TCE-MG 
Conselheiro e servidora do TCEMG palestram em evento organizado pela Câmara de 
Ponte Nova 
 
O Conselheiro Corregedor do TCEMG, Durval Ângelo, e a coordenadora da Secretaria da 
Corregedoria do TCEMG, Flávia Ávila Teixeira, se apresentaram durante o “Ciclo de 
Palestras“ promovido pela Câmara de Ponte Nova, em parceria com o TCEMG, nos dias 
18 e 19 de agosto. Na quinta-feira (18/08) Flávia dissertou sobre o tema “Assédio Moral e 
Sexual nas Instituições” e na sexta-feira (19/8) o Conselheiro Corregedor do TCEMG, 
Durval Ângelo, apresentou palestra sobre “o papel dos órgãos de controle na efetivação 
dos direitos fundamentais”. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625831 
 
Tribunal participa de debate na Assembleia sobre acordo de rompimento da Barragem de 
Fundão 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) participou ontem, 22/08/2022, 
no auditório José de Alencar, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), do 
debate público que discutiu o acordo de reparação dos danos provocados pelo rompimento 
da barragem de Fundão, em Mariana, no dia 05 de novembro de 2015. O acordo, que está 
sendo mediado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), prevê a participação dos 
responsáveis pela tragédia - a mineradora Samarco e suas controladoras (Vale e BHP 
Billiton), bem como todas as partes afetadas. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625832 
 
Tribunal de Contas determina alteração no cálculo do valor das tarifas de ônibus de BH 
 
O Tribunal de Contas determinou que a BHTrans altere a fórmula que define os reajustes 
tarifários no transporte coletivo de Belo Horizonte, considerando como lucro os 
rendimentos financeiros que as empresas de ônibus têm por receberem antecipadamente 
os pagamentos das passagens, quando os empregadores compram o valor total a ser 
utilizado pelos funcionários no mês (recargas no cartão BHBus). Com esse ajuste na 
fórmula, há a expectativa de alteração nos preços das passagens a partir do próximo 
reajuste anual. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625829 
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TCM-PA 
Ex-gestor do Fundo de Assistência Social de Gurupá terá de devolver R$325 mil 
 
Ao julgar Tomada de Contas Especial realizada na gestão do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Gurupá, exercício financeiro de 2016, de responsabilidade de Manoel 
Evangelista Moraes Barbosa, que deixou de apresentar o 3º quadrimestre, o Pleno do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) considerou as contas irregulares e 
determinou que o gestor devolva ao Munucípio, no prazo de 60 dias, com juros e correção 
monetária, o valor de R$ 325.504,54. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ex-gestor-do-fundo-de-assistencia-social-de-gurupa-
tera-de-devolver-r325-mil/ 
 
TCE-PR 
PRESIDENTE DO TCE-PB RECEBE VISITA INSTITUCIONAL DO DIPLOMATA 
ITALIANO MICHELE GIALDRONI 
 
O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Fernando Catão, recebeu na 
manhã desta segunda-feira (22), em seu gabinete, a visita institucional do diplomata 
italiano Michele Gialdroni. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pb-recebe-visita-institucional-do-
diplomata-italiano-michele-gialdroni 
 
TCE-PR 
Tribunal repassa à Seed-PR conteúdos do programa Jovem no Controle 
 
Na tarde desta segunda-feira (22 de agosto), o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e 
a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte realizaram o terceiro encontro para a 
implantação do programa Jovem no Controle na rede estadual de ensino. A parceria entre 
os dois órgãos deverá levar conceitos de cidadania e controle social do gasto público a 
aproximadamente 1 milhão de alunos dos ensinos fundamental e médio, por meio da 
capacitação de 7.850 professores. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunal-repassa-a-seed-pr-conteudos-do-programa-
jovem-no-controle/9937/N 
 
Pagamento por hora extra é vedado a comissionado e em função gratificada 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) recomendou que o 
Município de Astorga, na Região Metropolitana de Maringá (Norte do Estado), modifique 
sua legislação a fim de suspender, em definitivo, o pagamento de horas extras a servidores 
que disponham de função gratificada ou ocupem cargo em comissão. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/pagamento-por-hora-extra-e-vedado-a-comissionado-
e-em-funcao-gratificada/9927/N 
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TCE-PR indica 28 medidas para auxiliar Sanepar a enfrentar crises hídricas 
 
Com o objetivo de colaborar no enfrentamento de futuros e eventuais períodos de escassez 
de chuvas, como aquele que assolou o Paraná entre 2019 e 2021, o Tribunal de Contas 
do Estado emitiu 28 recomendações à Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), 
cuja indicação de cumprimento é de até 180 dias, a partir do trânsito em julgado da decisão. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-indica-28-medidas-para-auxiliar-sanepar-a-
enfrentar-crises-hidricas/9932/N 
 
TCE-PE 
Gilmar Mendes é homenageado pelo TCE com Medalha Nilo Coelho 
 
Em uma solenidade realizada no Teatro de Santa Isabel, na manhã desta segunda-feira 
(22), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, recebeu das mãos do 
presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ranilson Ramos, a Medalha ao Mérito Nilo 
Coelho, a mais alta honraria concedida pelo TCE. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/387-
2022/agosto/6678-gilmar-mendes-e-homenageado-pelo-tce-com-medalha-nilo-coelho 
 
TCE-RJ 
Comitê Técnico do IRB apresenta levantamento sobre Concessões e PPPs 
 
O Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Privatizações dos 
Tribunais de Contas do Instituto Rui Barbosa (IRB) reuniu-se, na manhã da segunda-feira 
22/08, para apresentar os resultados obtidos por meio de questionário respondido por 
Tribunais de Contas brasileiros que buscou levantar informações sobre a atuação dos TCs 
no âmbito da temática do grupo. A iniciativa do comitê presidido pelo conselheiro-
presidente do TCE-RJ, Rodrigo Melo do Nascimento, permitiu a elaboração de um 
panorama do segmento dentro das Cortes de Contas brasileiras. Os dados subsidiarão 
futuras ações, como a elaboração de Notas Técnicas Orientativas. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/comite_tecnico_do_irb_apresenta_levantamento
_sobre_concessoes_e_ppps 
 
TCE-RN 
Abertura da OTC Natal presta homenagem a ex-atletas olímpicos, autoridades e diretores 
da ANOSTC Abertura da OTC Natal presta homenagem a ex-atletas olímpicos, autoridades 
e diretores da ANOSTC 
 
A alegria tomou conta da cerimônia de abertura da Olimpíada dos Servidores dos Tribunais 
de Contas do Brasil (OTC), nesta segunda-feira (22), em Natal, no Rio Grande do Norte. A 
primeira competição após o período de recesso provocado pela Covid-19 lotou o Centro 
de Convenções da capital potiguar e ficou marcado pela apresentação do mascote Solzito, 
as homenagens prestadas a ex-atletas olímpicos do RN e autoridades, finalizando com o 
acendimento da pira olímpica. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4247#gsc.tab=0 
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TCE-RO 
TCE-RO fiscaliza situação de ponte que representa risco para alunos do distrito de 
Tarilândia 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) realizou, na última semana, um procedimento 
fiscalizatório em relação a uma ponte de madeira localizada na RO 010, no distrito de 
Tarilândia, no município de Jaru. A vistoria foi motivada por informações recebidas pelo 
órgão de que a estrutura apresentava condições inadequadas, que colocavam em risco a 
trafegabilidade da comunidade local, em especial dos estudantes. 
https://tcero.tc.br/2022/08/23/tce-ro-fiscaliza-situacao-de-ponte-que-representa-risco-
para-alunos-do-distrito-de-tarilandia/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC entende que municípios devem garantir aplicação do piso nacional ao magistério, 
mas, ao mesmo tempo, respeitar limites da LRF 
 
Os gestores públicos devem garantir a aplicação do piso nacional ao vencimento básico 
do magistério público e a incidência às demais classes/padrão, se assim estiver previsto 
no plano de carreira; mas, ao mesmo tempo, precisam respeitar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), adotando, caso necessário, medidas para a recondução aos limites, sob pena 
de sanções legais. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina em 
resposta à consulta formulada pela Federação Catarinense dos Municípios (Fecam), 
publicada no Diário Oficial eletrônico desta terça-feira (23/8). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-entende-que-municipios-devem-garantir-aplicacao-do-piso-
nacional-ao-magisterio-mas-ao-mesmo 
 
TCE-SE 
TCE e Banese alinham parceria em ação que visa assessorar municípios na realização de 
obras 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, 
recebeu em seu gabinete nesta terça-feira, 23, o presidente do Banco do Estado de 
Sergipe (Banese), Helom Oliveira da Silva. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2106 
 
TCE-TO 
Sistema Tarrafa é apresentado à presidência do TCE/TO 
 
Os objetivos e o funcionamento do sistema Tarrafa foram apresentados à presidência do 
Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), na manhã desta segunda-feira, 22. A 
ferramenta identifica automaticamente os processos que precisam de mais atenção, 
utilizando uma metodologia baseada em risco. Na prática, a novidade deve possibilitar um 
acompanhamento com maior transparência, agilidade e efetividade dos processos que 
tramitam na Corte. 
https://www.tceto.tc.br/sistema-tarrafa-e-apresentado-a-presidencia-do-tce-to/ 
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Novo equipamento vai potencializar as fiscalizações em pavimentos feitas pelo TCE 
 
O novo forno NCAT vem para complementar o laboratório de pavimentação, resultado do 
acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) e o 
Instituto Federal do Tocantins (IFTO), e será utilizado na verificação de qualidade do 
asfalto. Durante esta semana, os servidores do Tribunal Robson Peixoto, Rômulo Aguiar, 
Flávio Vieira e Antônio Emanuel Ribeiro, juntamente com estudantes do IFTO participaram 
de um treinamento para o uso do equipamento. 
https://www.tceto.tc.br/novo-equipamento-vai-potencializar-as-fiscalizacoes-em-
pavimentos-feitas-pelo-tce/ 
 
 
 

http://twitter.com/atricon
https://www.youtube.com/channel/UCNDTdhfnrZPxue0X-RmAhgg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://atricon.org.br/
https://instagram.com/atricon_oficial
mailto:comunicacao@atricon.org.br?subject=comunicação%20atricon
https://www.tceto.tc.br/novo-equipamento-vai-potencializar-as-fiscalizacoes-em-pavimentos-feitas-pelo-tce/
https://www.tceto.tc.br/novo-equipamento-vai-potencializar-as-fiscalizacoes-em-pavimentos-feitas-pelo-tce/

