
 
 

   

 

  Nº 170/2022 Data: 05-12-22 

TCU 
Publicação estabelece critérios para avaliar políticas públicas implementadas por meio de 
incentivos fiscais 
 
O TCU lançou, nesta semana, o Referencial de Controle de Benefícios Tributários. Trata-
se de mais um documento publicado pelo Tribunal para subsidiar o trabalho do controle 
externo no que se refere a renúncias de receitas. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/publicacao-estabelece-criterios-para-avaliar-
politicas-publicas-implementadas-por-meio-de-incentivos-fiscais.htm 
 
TCE-CE 
Matriz de achados da auditoria operacional sobre desertificação é apresentada em Painel 
 
Equipe do Tribunal de Contas do Estado do Ceará participou do Painel de referência para 
validação da Matriz de Achados da Auditoria Operacional Coordenada em Políticas 
Públicas de Combate à Desertificação do Semiárido. Realizado por teleconferência, no dia 
25/11, o evento visou apresentar as principais evidências levantadas pelas equipes dos 
cinco Tribunais de Contas estaduais participantes da auditoria – Ceará, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe –, submetendo-as aos gestores, colaboradores 
e especialistas das áreas temáticas envolvidas para suas considerações, de forma a 
finalizar a etapa de execução da fiscalização. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5209-matriz-de-achados-da-auditoria-
operacional-sobre-desertificacao-e-apresentada-em-painel 
 
TCE Ceará lança nova edição da Revista Controle – Doutrina e Artigos 
 
“É com satisfação que apresentamos uma nova edição da Revista Controle – Doutrina e 
Artigos, corroborando o compromisso do TCE Ceará com o debate livre, profundo e 
qualificado de ideias sobre temas de substancial interesse para a administração pública e 
à sociedade”. Essas são palavras do editor-chefe da Revista Controle, conselheiro 
Edilberto Pontes [presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB) E vice-presidente do TCE 
Ceará], ao lançar a mais nova edição do periódico (2023.1). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5207-tce-ceara-lanca-nova-edicao-da-
revista-controle-doutrina-e-artigos 
 
TCDF 
Golaço do TCDF em transparência pública! 
 
Em tempo de Copa do Mundo, o jogador da Seleção Brasileira Richarlison fez bonito e o 
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) também: gol de placa nos campos e no 
acesso à informação. O TCDF recebeu o Selo Ouro de Transparência do Programa 
Nacional de Transparência Pública (PNTP). A Corte alcançou um percentual de 92,68% 
dos critérios avaliados pelo índice de transparência. 
https://www2.tc.df.gov.br/golaco-do-tcdf-em-transparencia-publica/ 
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TCE-ES 
TCE-ES emite determinações após identificar irregularidades na 2ª fase da obra do 
Hospital Geral de Cariacica 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) emitiu três determinações ao 
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), após 
fiscalização, na modalidade de monitoramento, realizada na segunda fase da obra de 
construção do Hospital Geral de Cariacica apontar duas irregularidades em sua execução. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-emite-determinacoes-apos-identificar-irregularidades-na-
segunda-fase-da-obra-do-hospital-geral-de-cariacica/ 
 
TCE-ES realiza terceira oficina do projeto “Semear Cidadania” com foco no cuidado às 
crianças e adolescentes 
 
Foi realizada, na tarde desta quinta-feira (1º), a terceira oficina do projeto “Semear 
Cidadania”, que teve como foco o cuidado com as crianças e adolescentes. O evento, com 
organização do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), contou com a 
presença de representantes do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), 
Secretaria de Estado da Saúde e da Educação, conselheiros tutelares, entre outros 
participantes. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-realiza-terceira-oficina-do-projeto-semear-cidadania-com-
foco-no-cuidado-as-criancas-e-adolescentes/ 
 
Tribunal de Contas aprova metodologia para análise de preços nas fiscalizações de obras 
e serviços 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) aprovaram, 
durante a sessão plenária da última terça-feira (22), a Resolução nº 366/2022, que 
disciplina a metodologia para análise de preços nas fiscalizações de obras e serviços dos 
jurisdicionados do TCE-ES. Esta resolução substitui a de número 329/2019, que trata do 
mesmo assunto. 
https://www.tcees.tc.br/tribunal-de-contas-aprova-metodologia-para-analise-de-precos-
nas-fiscalizacoes-de-obras-e-servicos/ 
 
TCE-GO 
Grupo de trabalho promove transição de gestão no TCE-GO 
 
Um grupo de trabalho foi designado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-
GO), Edson Ferrari, para promover a transição de gestão. A equipe vai compartilhar 
informações quanto a aspectos de planejamento, orçamentários, financeiros, de pessoal, 
patrimoniais, de licitações e contratações, dentre outros, para que o próximo presidente 
tenha conhecimento de todo o funcionamento da administração do órgão fiscalizador. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/grupo-de-trabalho-promove-transicao-de-gestao-no-tce-go 
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Presidência nomeia comissão de licitação e pregoeiros 
 
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Tribunal de Contas tem nova composição, 
a partir da Portaria n° 731/2022, expedida pelo presidente Edson Ferrari e publicada na 
edição de ontem (1°/dez) do Diário Eletrônico de Contas. O documento também designa a 
pregoeira e sua equipe de apoio. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidencia-nomeia-comissao-de-licitacao-e-pregoeir-1 
 
Servidora do TCE-GO lança livro sobre incentivo às micro e pequenas empresas 
 
Política pública de fomento às micro e pequenas empresas pelo poder das compras 
públicas no estado de Goiás. Esse é o título do livro escrito pela gerente de Fiscalização 
de Atos de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Larissa Sampaio Barzellay, 
em coautoria com o professor Cleuler Barbosa das Neves, que foi lançado pela Editora 
Dialética. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/servidora-do-tce-go-lanca-livro-sobre-incentivo-as-micro-e-
pequenas-empresas 
 
TCE-GO mantém monitoramento na Secretaria de Agricultura 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) aprovou nesta quinta-feira (01/dez), 
em sessão plenária virtual, o relatório  de Auditoria de Regularidade n° 01/2011, realizada 
pela então 1ª Divisão de Fiscalização de Engenharia, no Projeto de Irrigação Luís Alves do 
Araguaia (PILAA), localizado no município de São Miguel do Araguaia, na região noroeste 
de Goiás, atualmente sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-mantem-monitoramento-na-secretaria-de-agricultura 
 
TCE-MT 
Presidente do TCE-MT destaca planejamento estratégico e melhoria da gestão pública em 
Encontro Servidores da Corregedoria Geral do TCE-MT participam de Encontro Nacionalda 
AMM 
 
Servidores da Corregedoria Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
participaram do Encontro Nacional de Unidades Correcionais, em João Pessoa (PB). O 
evento foi realizado pela Corregedoria-Geral da União (CRG), órgão da Controladoria-
Geral da União (CGU), entre os dias 29 de novembro e 1° de dezembro. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/servidores-da-corregedoria-geral-do-tce-mt-participam-
de-encontro-nacional/55425 
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TCE-MS 
TCE-MS finaliza bateria de cursos de Nova Lei de Licitações com Live 
 
Para fazer o fechamento da série de 20 minicursos sobre as inovações da Nova Lei de 
Licitações 14.133/2021, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul promoveu 
na manhã desta sexta-feira, 02 de dezembro, uma live transmitida pelo Google Meet. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6872/tce-ms-finaliza-bateria-de-cursos-de-
nova-lei-de-licitacoes-com-live 
 
TCE-PA 
Deputados estaduais e secretária legislativa da Alepa recebem Colar e Medalha do Mérito 
Institucional do MPC-PA 
 
A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) Lourdes 
Lima prestigiou a sessão solene de outorga do Colar e Medalha do Mérito Institucional do 
Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA) realizada nesta quinta-feira, 1º 
de dezembro. O Conselheiro Corregedor do TCE-PA Fernando Ribeiro também esteve na 
cerimônia. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6904-deputados-estaduais-e-secretaria-
legislativa-da-alepa-recebem-colar-e-medalha-do-merito-institucional-do-mpc-pa 
 
TCE Sustentável - Servidores do TCE visitam o Parque do Utinga 
 
Os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) estiveram na manhã de 
quarta-feira, 30, em visita ao Parque do Utinga, em Belém. A visita técnica ocorreu a partir 
do convite feito pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado 
do Pará (Ideflor-bio). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6903-comite-gestor-do-plano-de-
sustentabilidade-do-tce-pa-visita-o-parque-do-utinga 
 
TCM-PA 
TCM-PA elege novos dirigentes para o biênio 2023/2024 
 
O conselheiro Antonio José Guimarães foi eleito novo presidente do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Pará (TCMPA), para o biênio 2023/2024. A eleição ocorreu nesta quinta-
feira (01), na 1ª Sessão Ordinária (Presencial) do Pleno de 2022, conduzida pela atual 
presidente da Corte de Contas, conselheira Mara Lúcia. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-elege-novos-dirigentes-para-o-bienio-2023-
2024/ 
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TCE-PB 
POR UNANIMIDADE, TCE-PB DESAPROVA CONTAS DE 2020 DO GOVERNADOR DO 
ESTADO 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, reunido em sessão extraordinária 
híbrida, nesta quinta-feira (01), decidiu, à unanimidade, emitir parecer contrário à 
aprovação das contas do governador João Azevedo Lins Filho no exercício de 2020. Pesou 
para a reprovação a aplicação de apenas 9,62% em saúde - abaixo do mínimo 
constitucional de 12%, e persistencia de grande número de pessoal contratado de forma 
precária na estrutura administrativa do Estado.  Cabe recurso. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/por-unanimidade-tce-pb-desaprova-contas-de-2020-do-
governador-do-estado 
 
TCE-PR 
Transparência municipal supera índices no quarto ano de avaliações do TCE-
PRTransparência municipal supera índices no quarto ano de avaliações do TCE-PR 
 
A continuidade do avanço na qualidade dos portais da transparência das 399 prefeituras 
do Paraná é o resultado da verificação, ao longo de quatro anos consecutivos, do Índice 
de Transparência da Administração Pública (ITP) dos municípios por parte do Tribunal de 
Contas do Estado. Os resultados de 2022 da aplicação do indicador, inteiramente 
desenvolvido pelo corpo técnico do TCE-PR, já estão disponíveis no site do órgão de 
controle, inclusive com ranking e mapa interativo. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/transparencia-municipal-supera-indices-no-quarto-ano-
de-avaliacoes-do-tce-pr/10149/N 
 
TCE-PE 
TCE julga auditoria que analisou aquisição de móveis na pandemia 
 
A Segunda Câmara do TCE julgou regular com ressalvas, na última quinta-feira (1º), uma 
Auditoria Especial de relatoria do conselheiro Carlos Neves. O processo nº 20100549-9 
analisou a aquisição emergencial de cadeiras, pela Secretaria de Saúde do Recife, no valor 
total de R$ 307.974,00 para atender às demandas de ações de combate à Covid 19. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6824-tce-julga-auditoria-especial-que-analisou-aquisicao-de-moveis-na-
pandemia 
 
TCE-PI 
Coral “Contas e Cantos” comemora Jubileu de Prata em apresentação especial 
 
Na manhã desta sexta-feira (02), o Coral “Contas e Cantos” realizou apresentação especial 
em comemoração aos seus 25 anos de atividade. O grupo composto por 17 servidores 
encantou com o repertório natalino  e emocionou os servidores que encheram o auditório 
do TCE-PI. 
https://www.tce.pi.gov.br/coral-contas-e-cantos-comemora-jubileu-de-prata-em-
apresentacao-especial/ 
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TCM-RJ 
Secretários municipais visitam presidente do TCMRJ 
 
O presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, recebeu, na manhã de hoje, 01/12, no 
gabinete da presidência, os secretários municipais Alexandre Arraes, de Trabalho e Renda, 
e Anna Laura Valente Secco, de Conservação e Serviços Públicos. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16584&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
Porto Alegre sedia final da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2022 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, 
participou hoje (2) da abertura oficial da final da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes 
Visuais 2022. O evento - organizado pela Federação de Xadrez para Deficientes Visuais 
(FBXDV) - reúne 30 atletas oriundos de oito Estados, classificados nas quatro etapas 
divididas por regiões. Há dois anos que o certame não era realizado em consequência da 
pandemia./ 
https://tcers.tc.br/noticia/porto-alegre-sedia-final-da-copa-brasil-de-xadrez-para-
deficientes-visuais-2022/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC participa de encontro da Atricon com equipe de transição do governo federal no 
qual foram apresentadas propostas na área da educação 
 
O enfrentamento à evasão escolar, o monitoramento da educação infantil e a fiscalização 
do cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE) estiveram entre os temas 
abordados durante a participação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) em reunião com a equipe de transição da Presidência da República, na 
tarde de terça-feira (29/11). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-participa-de-encontro-da-atricon-com-equipe-de-transicao-
do-governo-federal-no-qual-foram 
 
TCE-SP 
Programa Controle Externo aborda sistemas digitais 
 
O  Diretor de Sistemas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Ricardo 
Vaz, é o convidado do décimo sétimo episódio do programa de entrevistas ‘Controle 
Externo’ do TCE. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-programa-controle-externo-aborda-sistemas-digitais 
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TCM-SP 
Tomada de Contas Especial é tema da décima edição do Projeto Tardes de Conhecimento 
 
O procedimento de Tomada de Contas Especial (TCE) é particularidade do sistema 
processual do Controle Externo exercido pelos Tribunais de Contas no Brasil. No entanto, 
é pressuposto para instauração de Tomada de Contas Especial a existência de elementos 
fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas ou o dano ao Erário. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/54515 
 
 
 
 
 
 
 
TCE-SE 
Bandeira de Mello destaca papel do controle social em palestra para conselheiros do 
Fundeb 
 
O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de 
Mello, foi o palestrante convidado do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Sergipe 
(Ceacs/Fundeb-SE), em encontro ocorrido nesta quinta-feira, dia 1º, no Hotel Prime, em 
Aracaju. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2212 
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