
 
 

   

 

  Nº 167/2022 Data: 30-11-22 

TCU 
TCU realiza sessão em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) promove, no dia 30 de novembro, às 14h30, sessão 
plenária sobre os direitos das pessoas com deficiência. A sessão faz alusão ao Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro, data instituída 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992. A homenagem é aberta ao público 
e poderá ser acompanhada presencialmente no Plenário do Tribunal ou virtualmente pelo 
canal oficial do TCU no YouTube. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-realiza-sessao-em-homenagem-ao-dia-
internacional-da-pessoa-com-deficiencia-8A81881F7FF0EFD20184C4740AB07980.htm 
 
TCE-AP 
Projeto do TCE Amapá será modelo na Região Norte 
 
O 5º Congresso dos Auditores de Controle Externo (Conacon) encerrou com o encontro 
técnico dos auditores de controle externo. Na oportunidade, foram debatidos assuntos de 
interesse da categoria e compartilhamento de experiências locais exitosas. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/projeto-do-tce-amapa-sera-modelo-na-regiao-norte 
 
Delegação amapaense debate aprimoramento da democracia no Conacon 
 
Com o tema “Tribunais de Contas e democracia”, a cidade de Fortaleza (CE), sediou o 5º 
Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/delegacao-amapaense-debate-aprimoramento-da-
democracia-no-conacon 
 
TCE-BA 
Projetos do Concurso Boas Ideias e Soluções são apresentados para servidores 
 
Com o objetivo de disseminar e ampliar para todos os servidores os trabalhos 
apresentados no Concurso Boas Ideias e Soluções, o Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia (TCE/BA) promove, na quinta-feira (1º.12), das 9h às 12h e 14h às 17h, e sexta-feira 
(2.12), das 9h às 12h, na sala de treinamento da ECPL, o “Workshop Boas Ideias e 
Soluções''. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/projetos-do-concurso-boas-praticas-sao-apresentados-
para-servidores 
 
TCM-BA 
AUDITORES DO TCM PARTICIPARAM DE CONGRESSO NO CEARÁ 
 
Auditores de controle externo e de infraestrutura do Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia participaram, entre os dias 21 e 25 de novembro, da 5ª edição do Congresso 
Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – 
CONACON, na cidade de Fortaleza. 
https://www.tcm.ba.gov.br/contas-de-2020-de-nova-soure-sao-rejeitadas/ 
TCE-CE 
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“Eixos Temáticos de Atuação do Ministério Público de Contas” é tema de Fórum Nacional 
em Fortaleza 
 
Educação, saúde, meio ambiente, orçamento. Estes são alguns dos Eixos Temáticos de 
Atuação do Ministério Público de Contas, a serem discutidos em Fortaleza, entre os dias 7 
e 9 de dezembro, durante o XI Fórum Nacional do Ministério Público de Contas. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5203-eixos-tematicos-de-atuacao-do-
ministerio-publico-de-contas-e-tema-de-forum-nacional-em-fortaleza 
 
Prazo para envio de artigos científicos da Revista Controle encerra em 9 de janeiro de 2023 
 
Trabalhos científicos para compor a nova edição da Revista Controle – Doutrina e Artigos, 
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, devem ser enviados até dia 9 de janeiro de 
2023 (segunda-feira). Os interessados devem enviar os artigos inéditos por meio da 
plataforma digital. Podem submeter trabalhos os profissionais, acadêmicos e servidores de 
órgãos públicos, atuantes nas áreas de Direito, Administração, Ciências Contábeis e 
Economia de todo o território nacional e internacional. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5202-prazo-para-envio-de-artigos-
cientificos-da-revista-controle-encerra-9-de-janeiro-de-2023 
 
TCE-ES 
Após acompanhamento de 14 obras paralisadas do ES, Tribunal de Contas abre 
representação contra três que continuam sem previsão de retomada 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) finalizou um processo de 
acompanhamento a obras paralisadas no Espírito Santo, que fiscalizou 14 obras ao todo. 
Entre elas, foi constatado que três obras estão paralisadas e sem previsão de retomada; 
cinco estão paradas, mas com os órgãos responsáveis trabalhando pela retomada; e 
outras seis obras que foram retomadas no decorrer do acompanhamento pelo Tribunal. 
https://www.tcees.tc.br/apos-acompanhamento-de-14-obras-paralisadas-do-es-tribunal-
de-contas-abre-representacao-contra-tres-que-continuam-sem-previsao-de-retomada/ 
 
TCE-ES divulga aprovados para compor grupo de trabalho e promover a qualidade da 
informação contábil 
 
Foram publicados, na edição de quarta-feira (23) do Diário Oficial de Contas, os nomes 
dos servidores que vão compor o Grupo de Trabalho Qualicontas  (GT-Qualic), o grupo 
criado para promover a qualidade da informação contábil do módulo Contas, do sistema 
CidadES. Além de representantes do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), o grupo contará com representantes do governo estadual, de municípios e de 
regimes próprios de Previdência. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-divulga-os-aprovados-que-vao-compor-grupo-de-trabalho-
para-promover-a-qualidade-da-informacao-contabil/ 
 
 
 
 
TCE-GO 
TCE elege mesa diretora para biênio 2023/2024 
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O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) escolhe amanhã (30/nov) presidente, 
vice-presidente e corregedor-geral para os próximos dois anos no órgão fiscalizador (biênio 
2023/2024). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-elege-mesa-diretora-para-bienio-2023-2024 
 
TCE-MA 
Escex lança projeto Controle Entrelinhas nesta quarta (30) 
 
A Escola Superior de Controle Externo do TCE (Escex) realiza nesta quarta-feira, 30, o 
lançamento do projeto Controle Entrelinhas. O projeto tem o objetivo abordar os temas em 
convergência com atividade de controle externo, a partir do marco teórico-legal da 
Constituição Federal de 1988, na Declaração de Moscou (2019) - INTOSAI, na Carta de 
Foz do Iguaçu e nos objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ONU. O lançamento 
ocorrerá no Canal do Youtube da ESCEX e terá transmissão para os interessados na Sala 
Retrátil da ESCEX. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2479-escex-lanca-projeto-controle-entrelinhas-
nesta-quarta-30 
 
TCE-MT 
Substituição de mobiliário otimiza espaço e melhora rotina organizacional em setores do 
TCE-MT 
 
Integração entre equipes, ergonomia e funcionalidade são algumas das vantagens do 
mobiliário tipo plataforma, implantado no Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). A 
substituição dos móveis vem sendo realizada gradualmente e deve ser concluída em 
dezembro deste ano. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/substituicao-de-mobiliario-otimiza-espaco-e-melhora-
rotina-organizacional-em-setores-do-tce-mt/55387 
 
TCE-MS 
TCE-MS participa de debate sobre saneamento rural 
 
O engenheiro Ruhan Lima, coordenador de projetos da Consultoria de meio ambiente do 
TCE-MS, representou na manhã desta terça-feira, 29 de novembro, o presidente da Corte 
de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, na abertura do Ciclo de Seminários Gestão 
de Conflitos pelas Agências Reguladoras e Workshop de Saneamento Rural, realizado pela 
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEMS), em parceria com a Pauta 
3. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6863/tce-ms-participa-de-debate-sobre-
saneamento-rural 
 
 
 
 
 
 
TCE-MG 
Conselheiro recebe homenagem do TCE-AL 
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O conselheiro Wanderley Ávila recebeu, na terça-feira (29/11), a “Medalha Ministro 
Guilherme Palmeira”, honraria concedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas 
que homenageia personalidades que contribuem para o engrandecimento da causa 
pública. A solenidade ocorreu no TCE-AL e marcou também a comemoração dos 75 anos 
da Corte de Contas alagoana. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626054 
 
TCE-PA 
Plano de Logística Sustentável (PLS) será apresentado durante o I Encontro TCE 
Sustentável 
 
Na próxima sexta-feira, 2, a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica (Sepge) 
apresentará o Plano de Logística Sustentável (PLS) durante o I Encontro TCE Sustentável, 
que ocorrerá no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, a partir das 10 horas. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6891-plano-de-logistica-sustentavel-pls-
sera-apresentado-durante-o-i-encontro-tce-sustentavel 
 
TCE-PR 
Siqueira Campos deve regularizar pagamento de benefícios a servidores 
 
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou que a 
Prefeitura de Siqueira Campos regularize, dentro de 30 dias, o pagamento de benefícios a 
servidores públicos desse município da Região do Norte Pioneiro do Paraná. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/siqueira-campos-deve-regularizar-pagamento-de-
beneficios-a-servidores/10139/N 
 
BID atualiza parceria com o TCE que já dura quase 30 anos 
 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) iniciou hoje (29) uma revisão dos 
processos adotados pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) para auditar os 
programas cofinanciados pela instituição internacional, visando identificar novas 
oportunidades de contribuição na parceria existente desde 1993.  
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/bid-atualiza-parceria-com-o-tce-que-ja-dura-quase-30-
anos/10142/N 
 
TCE-PE 
Levantamento mostra nova redução de lixões em Pernambuco 
 
O Tribunal de Contas do Estado apresentou um novo levantamento que mostra a situação 
do depósito de resíduos sólidos em Pernambuco. De acordo com o estudo, 174 municípios 
fazem o descarte do lixo de forma correta, por meio de aterros sanitários. Dos 184 
municípios do Estado, apenas dez continuam utilizando lixões para essa finalidade. A 
queda foi de 63% em relação ao estudo realizado em dezembro do ano passado, que 
apontou 27 localidades nesta situação no Estado. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/390-
2022/novembro/6816-levantamento-mostra-nova-reducao-de-lixoes-em-pernambuco 
TCE-PI 
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TCE Piauí participa de capacitação sobre Previdência do Servidor Público do Estado do 
Piauí 
 
Teve início na manhã desta terça-feira (29), o “Seminário Previdência do Servidor Público 
do Estado do Piauí” com realização da Fundação Piauí Previdência. O evento tem como 
objetivo a capacitação dos servidores estaduais que atuam na área de concessão de 
benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Piauí, e visa, 
prioritariamente, fornecer atualizações sobre as normas de aposentadoria e pensão por 
morte do servidor público estadual. 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-piaui-participa-de-capacitacao-sobre-previdencia-do-
servidor-publico-do-estado-do-piaui/ 
 
TCE-PI notifica 59 municípios que ultrapassaram o limite de gastos com pessoal 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí aprovou a notificação de 59 
municípios que ultrapassaram o limite de alerta de gastos com pessoal, ou seja, 
ultrapassaram a porcentagem de 48,60% estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-notifica-59-municipios-que-ultrapassaram-o-limite-de-
gastos-com-pessoal/ 
 
TCM-RJ 
Presidente do TCMRJ é homenageado em Alagoas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz Antonio 
Guaraná, recebeu, na manhã desta terça-feira, 29/11, do presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de Alagoas, Otavio Lessa, a Medalha Ministro Guilherme Palmeira. A 
homenagem marcou a comemoração dos 75 anos de criação do tribunal de contas 
alagoano. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16574&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCMRJ inova e oferece videocasts 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) tem um novo canal de 
comunicação com o cidadão. O site vai oferecer agora, além de textos e vídeos, uma série 
de videocasts, que são entrevistas no formato de podcasts, com vídeos. A primeira delas, 
já disponível, é com o presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16578&detalhada=2&d
ownloads=0 
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TCE aprova resolução que normatiza processos de Tomada de Contas nos controles 
internos 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) aprovou, nesta terça-feira (29), a resolução 
025/2022, que disciplina a instauração, a organização e o encaminhamento de processos 
de Tomadas de Contas. A Tomada de Contas é a ação exercida no âmbito dos controles 
internos para apurar a responsabilidade por dano ao erário e obtenção do devido 
ressarcimento. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4298#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
TCE-RS firma convênio de parceria de cooperação técnica com Uvergs 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) firmou, nesta terça-feira (29), convênio de 
cooperação técnica com a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (Uvergs). A 
assinatura prevê qualificação dos serviços das câmaras municipais e dos vereadores do 
Estado, por meio de mútua ação de proporcionais cursos, seminários e eventos técnicos, 
conforme grade de atividade de ambas as entidades. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-firma-convenio-de-parceria-de-cooperacao-tecnica-com-
uvergs/ 
 
TCE-RS firma termo de cooperação com o Conselho Regional de Contabilidade 
 
Na tarde desta terça-feira (29), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) firmou Termo de 
Cooperação Técnica junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul 
(CRC-RS). A parceria visa à realização conjunta de atividades relativas à formação, 
capacitação e qualificação de agentes públicos, bem como de ações voltadas à formação 
da cidadania, a serem desenvolvidas junto à sociedade gaúcha. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-firma-termo-de-cooperacao-com-o-conselho-regional-de-
contabilidade/ 
 
TCE-RS implanta Centro de Políticas Públicas com assinatura de convênios na área da 
saúde 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) instalou hoje (29) o Centro de Políticas Públicas 
(CPP) e promoveu a assinatura de acordo de cooperação técnica com as três esferas de 
poder – estadual, municipal e federal. O objetivo é implantar ações e iniciativas integradas 
para o acompanhamento de políticas públicas, planos e programas governamentais. Estes 
acordos estão relacionados à gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, no RS e 
municípios. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-implanta-centro-de-politicas-publicas-com-assinatura-de-
convenios-na-area-da-saude/ 
 
 
 
 
 
TCE-RS e Sebrae assinam convênio de cooperação em atividades de capacitação e 
intercâmbio 
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O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) firmaram na terça-feira (29) convênio para a realização de 
atividades de capacitação, intercâmbio e cooperação técnico-científica. O objetivo é 
melhorar o ambiente de negócios de compras públicas pelos municípios, especialmente 
para as micro e pequenas empresa do Rio Grande do Sul. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-e-sebrae-assinam-convenio-de-cooperacao-em-atividades-
de-capacitacao-e-intercambio/ 
 
TCE-RO 
TCE-RO aborda gestão e governança de resíduos sólidos, logística reversa e marco legal 
do saneamento básico em seminário realizado pelo MP-RO 
 
O X Seminário “O Ministério Público, a gestão de resíduos sólidos e logística reversa e o 
saneamento básico”, realizado na última sexta-feira (18/11), no auditório daquela 
instituição, teve a participação do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), por meio de 
palestra voltada a compreender o contexto histórico de legislações sobre essas temáticas, 
bem como apresentar a atual situação da temática no Estado de Rondônia. 
https://tcero.tc.br/2022/11/29/tce-ro-aborda-gestao-e-governanca-de-residuos-solidos-
logistica-reversa-e-marco-legal-do-saneamento-basico-em-seminario-realizado-pelo-mp-
ro/ 
 
Governo do Estado assina junto aos órgãos de controle TAG envolvendo nomeação de 
cargos em comissão 
 
Como decorrência de determinações contidas na Decisão Monocrática 0191/2021-
GCESS, foi celebrado na manhã desta segunda-feira (28/11), no Palácio Rio Madeira, 
Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) entre o Governo do Estado e órgãos de controle, 
como o Tribunal de Contas (TCE-RO) e o Ministério Público de Contas (MPC-RO), visando 
solucionar questões referentes às nomeações de cargos comissionados e funções de 
confiança no âmbito do Poder Executivo Estadual. 
https://tcero.tc.br/2022/11/28/governo-do-estado-assina-junto-aos-orgaos-de-controle-tag-
envolvendo-nomeacao-de-cargos-em-comissao/ 
 
TCE-SC 
Conselheiros falam sobre a nova forma de atuação do TCE/SC à diretoria da Acaert e 
fazem convite para participação em eventos da Instituição 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, fez, na manhã desta terça-feira (29/11), uma breve apresentação 
sobre a nova forma de atuação do órgão responsável pela fiscalização e pelo julgamento 
das contas públicas do Governo do Estado e dos 295 municípios catarinenses à diretoria 
da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert).  
https://www.tcesc.tc.br/conselheiros-falam-sobre-nova-forma-de-atuacao-do-tcesc-
diretoria-da-acaert-e-fazem-convite-para 
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TCE/SC inicia megaoperação para verificar serviços de coleta e tratamento de resíduos 
sólidos em 80 municípios catarinenses 
 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) inicia, nesta segunda-feira (28/11), uma 
megaoperação na área de resíduos sólidos. A chamada Fiscalização Ordenada terá 20 
equipes que estarão em campo até o fim da semana buscando informações em 80 
municípios de todas as regiões do Estado. Os dados obtidos em questionário serão 
validados no retorno do trabalho de campo e servirão para que o Tribunal tenha base ampla 
para saber como está a prestação destes serviços em Santa Catarina. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-inicia-megaoperacao-para-verificar-servicos-de-coleta-e-
tratamento-de-residuos-solidos-em-80 
 
TCE-SP 
Fiscalização do TCESP encontra irregularidades em creches municipais 
 
Falta de alvará do Corpo de Bombeiros, obras paralisadas, problemas na estrutura das 
salas de aula e ambientes inadequados para a saúde e integridade física dos alunos. Essas 
são algumas das irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) durante ação realizada em 223 creches municipais. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-fiscalizacao-tcesp-encontra-irregularidades-creches-
municipais 
 
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 auxiliar 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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