
 
 

   

 

  Nº 168/2022 Data: 01-12-22 

TCU 
TCU recebe equipe de transição e apresenta ações nas áreas de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 
 
O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, 
recebeu, na manhã desta segunda-feira (28/11), o Grupo Técnico (GT) de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-recebe-equipe-de-transicao-e-apresenta-
acoes-nas-areas-de-agricultura-pecuaria-e-abastecimento.htm 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM recebe Medalha Ruy Araújo concedida pela Aleam 
 
Como forma de reconhecimento aos trabalhos realizados em prol da sociedade 
amazonense, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro 
Érico Desterro, recebeu a Medalha Ruy Araújo na manhã desta quarta-feira (30), maior 
condecoração da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61329 
 
TCE-BA 
TCE/BA conquista o 1º lugar no Prêmio Nacional de Educação Fiscal (2021/2022) 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) conquistou o primeiro lugar no Prêmio 
Nacional de Educação Fiscal (2021/2022), em solenidade realizada na noite de terça-feira 
(29.11), na Embaixada de Portugal, em Brasília. O TCE/BA recebeu o prêmio máximo na 
categoria Tecnologia, com o trabalho Jogo Digital Você Gestor - A Rede da Cidadania. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-conquista-o-1-lugar-no-premio-nacional-de-
educacao-fiscal-2021-2022 
 
TCM-BA 
DIRIGENTES DAS ESCOLAS DE CONTAS DISCUTEM SOBRE PROJETO 
PEDAGÓGICO 
 
O diretor da Escola de Contas do TCM da Bahia, conselheiro Nelson Pellegrino, participou, 
entre os dias 23 e 24 de novembro, da “Oficina para Modelagem do Projeto Político-
Pedagógico nas Escolas de Contas”, realizada pelo Comitê Técnico de Aperfeiçoamento 
Profissional, do Instituto Rui Barbosa – IRB. O comitê é conduzido pela conselheira Lilian 
de Almeida Veloso, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 
https://www.tcm.ba.gov.br/dirigentes-das-escolas-de-contas-discutem-sobre-projeto-
pedagogico/ 
 
 
 
 
PRESIDENTE DO TCM TEM ENCONTRO COM O GOVERNADOR ELEITO JERÔNIMO 
RODRIGUES 
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A capacitação de agentes públicos municipais para o aperfeiçoamento da gestão e o 
correto uso dos recursos públicos foram temas debatidos durante encontro do governador 
eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do seu vice, Geraldo Júnior, com o presidente do 
Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Plínio Carneiro Filho, na tarde da última 
terça-feira (29/11), em Salvador. 
https://www.tcm.ba.gov.br/presidente-do-tcm-tem-encontro-com-o-governador-eleito-
jeronimo-rodrigues/ 
 
TCE-CE 
Lançado manual técnico sobre serviços eletrônicos do TCE Ceará 
 
O manual técnico sobre os Serviços Eletrônicos do Tribunal de Contas do Ceará já está 
disponível na plataforma digital Transparência Ativa. O documento virtual reúne, de forma 
didática e interativa, todas as informações para entender e utilizar o Portal da 
Transparência, o Plenário Virtual e o Portal de Serviços Eletrônicos do TCE Ceará. A 
expectativa é que o cidadão possa exercer de forma plena o seu direito ao total acesso e 
controle do uso dos recursos públicos, da forma mais transparente possível. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5204-lancado-manual-tecnico-sobre-
servicos-eletronicos-do-tce-ceara 
 
TCDF 
Posse do novo Conselheiro Substituto do TCDF será na quinta, dia 1º 
 
A Sessão Especial de posse do novo Auditor (Conselheiro Substituto) do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, Vinícius Cardoso de Pinho Fragoso, será na quinta-feira, dia 1º 
de dezembro, às 15h, no plenário da Corte. 
https://www2.tc.df.gov.br/posse-do-novo-conselheiro-substituto-do-tcdf-sera-na-quinta-
dia-1o/ 
 
TCE-ES 
Conselheiro Rodrigo Coelho participa de reunião com a equipe de transição do novo 
governo federal 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) Rodrigo Coelho 
participou, nesta terça-feira (29), de uma reunião com o núcleo de Educação que compõe 
a equipe de transição do presidente da República eleito. Coelho participou enquanto 
presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB) e vice-
presidente do TCE-ES, representando o presidente Rodrigo Chamoun. 
https://www.tcees.tc.br/conselheiro-rodrigo-coelho-participa-de-reuniao-com-a-equipe-de-
transicao-do-novo-governo-federal/ 
 
 
 
 
 
 
TCE-GO 
TCE-GO promove campanha Natal Solidário 
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O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) está promovendo mais uma edição 
da já tradicional campanha de arrecadação de cestas natalinas entre seus servidores para 
entrega aos profissionais terceirizados que atuam na limpeza, manutenção predial e 
jardinagem do órgão. A ideia é que os servidores que desejarem possam contribuir 
financeiramente para que seja entregue uma cesta com produtos de primeira necessidade 
ao maior número possível de colaboradores. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-promove-campanha-natal-solidario 
 
TCE-MT 
TCE-MT aponta baixa eficiência no MT Mais Cirurgias e determina que SES-MT apresente 
plano de ação 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) deu prazo de 60 dias para que a 
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) apresente plano de ação para a continuidade do 
programa MT Mais Cirurgias. A decisão é fruto de levantamento realizado pelo Comitê 
Temático de Saúde, que aponta a baixa eficiência da proposta: desde o seu lançamento, 
em 2021, apenas 3,8% das 21.843 cirurgias previstas foram executadas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-aponta-baixa-eficiencia-no-mt-mais-cirurgias-e-
determina-que-ses-mt-apresente-plano-de-acao/55396 
 
TCE-MT vai monitorar governança do estado sobre parcerias público-privadas 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou falhas na efetividade e 
governança da estrutura e organização do programa estadual de parcerias público-
privadas (PPPs) do governo do estado. A constatação é fruto de auditoria operacional e 
resultou na determinação de monitoramento instaurado pelo órgão de controle externo. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-vai-monitorar-governanca-do-estado-sobre-
parcerias-publico-privadas/55394 
 
Em comemoração aos 20 anos, Audipe homenageia conselheiros 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), José Carlos Novelli, e o 
corregedor-geral do órgão, Guilherme Antonio Maluf, foram homenageados pela 
Associação dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(Audipe), em solenidade de comemoração dos 20 anos da entidade. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/em-comemoracao-aos-20-anos-audipe-homenageia-
conselheiros/55393 
 
 
 
 
 
 
 
 
TCE-MS 
Tribunal de Contas prestigia posse de novo desembargador do TJMS 
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O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran 
Coelho das Neves, esteve presente na sessão solene que deu posse ao novo 
desembargador do TJMS, Ary Raghiant Neto, realizada no plenário da Corte de Justiça, no 
fim da tarde desta terça-feira, 29 de novembro. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6867/tribunal-de-contas-prestigia-posse-de-
novo-desembargador-do-tjms 
 
Servidores do TCE-MS coletam sangue para exame de PSA 
 
A quarta-feira começou diferente para os servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
do Sul que têm 40 anos ou mais. Encerrando as ações da campanha Novembro Azul 
realizadas ao longo do mês, os servidores realizaram, gratuitamente, a coleta de sangue 
para o exame de PSA, fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6866/servidores-do-tce-ms-coletam-sangue-
para-exame-de-psa 
 
TCE-PA 
Tribunal de Contas participa de inauguração de Ouvidoria da Mulher no TRT-8 
 
Na última segunda-feira, 28, a Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará 
(TCE-PA), Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, assistiu à inauguração da 
Ouvidoria da Mulher no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-8). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6897-tribunal-de-contas-participa-de-
inauguracao-de-ouvidoria-da-mulher-no-trt-8 
 
Presidente Lourdes Lima participa da abertura do XIV Fonavid 
 
Na noite desta terça-feira, 29, a Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-
PA), Conselheira Lourdes Lima, participou da abertura do XIV Fórum Nacional de Juízas e 
Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid), no Auditório 
Desembargadora Maria Lúcia Marcos dos Santos, no Anexo I do complexo da sede do 
Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6898-presidente-lourdes-lima-participa-da-
abertura-do-xiv-fonavid 
 
TCE-PB 
TCE-PB APRECIA AS CONTAS DO GOVERNADOR REFERENTES A 2020 NESTA 
QUINTA-FEIRA (01) 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), sob a presidência do conselheiro 
Fernando Catão, realiza nesta quinta-feira (01/12), a partir das 9h, Sessão Extraordinária, 
em formato presencial e remota, para apreciação das contas do governador João Azevedo 
e  emissão do parecer prévio relativos ao exercício de 2020. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-aprecia-as-contas-do-governador-referentes-a-2020-
nesta-quinta-feira-01 
CENTRO CULTURAL DO TCE-PB FAZ MAIS UM LANÇAMENTO DO ‘PROJETO LETRAS 
VIVAS” 
 

http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6867/tribunal-de-contas-prestigia-posse-de-novo-desembargador-do-tjms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6867/tribunal-de-contas-prestigia-posse-de-novo-desembargador-do-tjms
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6866/servidores-do-tce-ms-coletam-sangue-para-exame-de-psa
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6866/servidores-do-tce-ms-coletam-sangue-para-exame-de-psa
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6897-tribunal-de-contas-participa-de-inauguracao-de-ouvidoria-da-mulher-no-trt-8
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6897-tribunal-de-contas-participa-de-inauguracao-de-ouvidoria-da-mulher-no-trt-8
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6898-presidente-lourdes-lima-participa-da-abertura-do-xiv-fonavid
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6898-presidente-lourdes-lima-participa-da-abertura-do-xiv-fonavid
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-aprecia-as-contas-do-governador-referentes-a-2020-nesta-quinta-feira-01
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-aprecia-as-contas-do-governador-referentes-a-2020-nesta-quinta-feira-01


 
 

   

Será no próximo dia 15/12, às 18h30, no Centro Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba, o lançamento do livro O DIREITO E AS SÉRIES - 
TEMPORADA 1, obra coletiva com cerca de trinta e cinco autores, organizada pelos 
advogados Adelmar Régis e Nicole Leite. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/centro-cultural-do-tce-pb-faz-mais-um-lancamento-no-
2018projeto-letras-vivas201d 
 
TCE-PR 
Funções de chefia devem ser exercidas por pessoas vinculadas às universidades 
 
As funções de direção, supervisão, gerência, planejamento, controle e fiscalização das 
áreas de saúde não devem ser atribuídas a pessoas ou empresas com vínculo externo à 
administração das universidades estaduais do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) reforçou esse entendimento na decisão em que determinou que a 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) cesse a atribuição dessas funções 
a pessoas ou empresas com vínculo externo à sua administração. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/funcoes-de-chefia-devem-ser-exercidas-por-pessoas-
vinculadas-as-universidades/10141/N 
 
Cascavel apresenta ao TCE-PR programa financiado pelo banco internacional Fonplata 
 
Representantes do Município de Cascavel (Região Oeste) apresentaram ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), nesta quarta-feira (30), detalhes do Programa de 
Desenvolvimento Urbano (PDU) que será financiado pela Fundação Financeira Para 
Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O PDU será fiscalizado pelos auditores do 
TCE-PR especializados em financiamentos internacionais. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/cascavel-apresenta-ao-tce-pr-programa-financiado-
pelo-banco-internacional-fonplata/10143/N 
 
TCE recomenda 3 medidas para adequar transparência sobre obras em Nova Cantu 
 
Com o intuito de auxiliar a Prefeitura de Nova Cantu a incrementar a transparência a 
respeito da execução de obras públicas sob sua responsabilidade, o Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR) homologou a emissão de três recomendações a esse 
município da Região Centro-Oeste do Paraná. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-recomenda-3-medidas-para-adequar-
transparencia-sobre-obras-em-nova-cantu/10140/N 
 
TCE-PI 
Desafio Solidário mobiliza servidores do TCE Piauí 
 
Em parceria com Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi), o Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio do Programa SER TCE, realizou na manhã 
desta quarta-feira (30) a terceira edição da campanha de doação de sangue “Você é o tipo 
certo de alguém”. 
https://www.tce.pi.gov.br/desafio-solidario-mobiliza-servidores-do-tce-piaui/ 
TCE-RS 
TCE-RS entrega brinquedos arrecadados no ERCO de Porto Alegre 
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O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, 
participou esta manhã (30) da entrega de brinquedos para o Hospital da Criança Conceição 
e Hospital da Criança Santo Antônio. O material foi arrecadado durante a realização do 14º 
Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO), realizado em 1º de setembro, em 
Porto Alegre. Outra parcela dos brinquedos foi adaptada para uso de crianças portadoras 
de deficiências e também já foi entregue. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-entrega-brinquedos-arrecadados-no-erco-de-porto-alegre/ 
 
TCE-RS participa de lançamento da segunda etapa do Movimento contra a Fome 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, 
participou na manhã de hoje (30) do lançamento da segunda etapa do Movimento Rio 
Grande Contra a Fome, agora focado na solidariedade desta época de Natal e Ano Novo. 
A cerimônia realizou-se no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, sede da 
Assembleia Legislativa, promotora da iniciativa. Participam, além do TCE-RS, o Governo 
do Estado, o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça Militar. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-participa-de-lancamento-da-segunda-etapa-do-movimento-
contra-a-fome/ 
 
TCE-RR 
Pleno do TCERR nega provimento a recurso e mantém condenação de ressarcimento de 
33 milhões a ex-gestor 
 
O Pleno do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) decidiu negar provimento ao recurso 
ordinário impetrado pelo ex-presidente do Instituto de Previdência de Roraima (Iper), 
Rodolfo Braga, contra o Acórdão nº 114/2017, que reprovou as contas do instituto 
referentes ao exercício de 2012. Em virtude da reprovação, o ex-gestor foi condenado a 
ressarcir o montante de R$ 33.839.648,18, após a devida atualização, em função do 
prejuízo causado pelas aplicações no mercado de capitais.  
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1932 
 
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 
 
 
 
 
TCM-SP 
Livro de auditor do TCMSP ajuda gestores a prestar contas de gastos públicos 
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Gestores interessados em prestar contas de gastos públicos com qualidade e segurança 
passaram a contar com um precioso auxílio: o livro Orçamento Público Municipal – 
Abordagem Prática (Editora Forum), de autoria do professor e auditor Moacir Marques da 
Silva. Na obra, Silva, professor do curso de pós-graduação da Escola Superior de Gestão 
e Contas Públicas (EGC) e lotado no gabinete do presidente do Tribunal de Contas do 
Município (TCMSP), João Antonio da Silva Filho, oferece dicas preciosas para prefeitos e 
presidentes de Câmaras aprenderem e aperfeiçoarem a difícil arte de prestar contas, em 
meio a legislações complexas e maior rigor dos Tribunais de Contas brasileiros. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/54431 
 
TCE-TO 
Semana da Saúde do TCE/TO começa na próxima quinta-feira, 1º de dezembro 
 
Com intuito de proporcionar mais qualidade de vida aos membros, servidores e estagiários, 
o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), por meio da Coordenadoria de Saúde 
(COSAU), promove a 17ª Semana de Saúde, de 1º a 3 de dezembro. 
https://www.tceto.tc.br/semana-da-saude-do-tce-to-comeca-na-proxima-quinta-feira-1o-
de-dezembro/ 
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