
 
 

   

 

  Nº 171/2022 Data: 06-12-22 

TCU 
Líderes de instituições superiores de controle do G20 apontam desafios do mundo pós-
pandêmico 
 
Os 150 países que participaram da XXIV Assembleia-Geral das Instituições Superiores de 
Controle (Incosai), entre os dias 7 e 11 de novembro, no Rio de Janeiro, puderam realizar 
agendas paralelas à programação principal do congresso. Foram oportunidades para as 
delegações estreitarem o relacionamento umas com as outras, trocarem experiências e 
reforçarem parcerias. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/lideres-de-instituicoes-superiores-de-controle-
do-g20-apontam-desafios-do-mundo-pos-pandemico.htm 
 
Queda na cobertura vacinal infantil pode acarretar retorno de doenças já eliminadas 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria para examinar a atuação do setor 
público na garantia da cobertura vacinal (CV) recomendada da população e no apoio às 
atividades do Programa Nacional de Imunizações (PNI). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/queda-na-cobertura-vacinal-infantil-pode-
acarretar-retorno-de-doencas-ja-eliminadas.htm 
 
Indicadores de desempenho frágeis prejudicam o aprimoramento das políticas trabalhistas 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria operacional na Secretaria do 
Trabalho (Strab) do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) para avaliar os indicadores 
de desempenho das políticas trabalhistas passivas. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/indicadores-de-desempenho-frageis-
prejudicam-o-aprimoramento-das-politicas-trabalhistas.htm 
 
TCU determina revisão de auxílios com indícios de irregularidades pagos a taxistas e 
caminhoneiros 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, nesta quarta-feira (30), que o Ministério 
do Trabalho e Previdência revise, no prazo de 15 dias, pagamentos de auxílios com indícios 
de irregularidades feitos a taxistas e transportadores autônomos de cargas (TAC) em 2022. 
O benefício foi aprovado por meio da Emenda Constitucional (EC) 123/2022, segundo o 
governo de Jair Bolsonaro, para minimizar os efeitos da alta dos combustíveis nesses 
setores. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-revisao-de-auxilios-com-indicios-
de-irregularidades-pagos-a-taxistas-e-caminhoneiros.htm 
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TCE-AL 
Presidente Otávio Lessa participa da Solenidade de outorga do Título de Cidadão 
Honorário de Maceió, entregue a George Santoro 
 
O Presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, participou da 
Solenidade de outorga do Título de Cidadão Honorário de Maceió, entregue a George 
Santoro. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (2), no auditório da Associação 
Comercial de Maceió. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDkzNQ==&titulo=Presidente_Ot%C3%A1vio_Lessa_participa_da_Soleni
dade_de_outorga_do_T%C3%ADtulo_de_Cidad%C3%A3o_Honor%C3%A1rio_de_Mace
i%C3%B3,_entregue_a_George_Santoro&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
TCE-AM julga contas do Governo e outros 71 processos nesta terça-feira (6) 
 
Com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Amazonas, o Pleno 
se reunirá nesta terça-feira (6), às 9h30, em sessão especial, para a apreciação das contas 
do governador Wilson Lima referente ao ano de 2021. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61388 
 
Escola de Contas do TCE-AM encerra ano letivo com comemoração de 13 anos de 
atividades 
 
Pela primeira vez desde que foi fundada, em 2009, a Escola de Contas Públicas (ECP) do 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) irá realizar o encerramento do ano letivo no 
mesmo dia do seu aniversário, na próxima segunda-feira (12). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61402 
 
TCE-AM retoma capacitação em pilotagem de drones para fiscais de obras públicas 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) retomou nesta segunda-feira (5) os cursos 
para capacitação de 30 engenheiros da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas 
(Dicop) na pilotagem de drones. Iniciados no ano de 2019, os cursos visam preparar os 
engenheiros para utilizar os drones durante as fiscalizações presenciais em obras que 
possuam recursos públicos, dando continuidade ao processo de modernização da Corte 
de Contas amazonense. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61397 
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TCM-BA 
DAM PUBLICA NOVA EDIÇÃO DO BOLETIM CONTÁBIL 
 
Está disponível para consulta – no site do TCM – a edição do mês de novembro do “Boletim 
Contábil DAM”. O material é elaborado pela Diretoria de Assistência aos Municípios do 
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e traz informações atualizadas para servidores 
e profissionais de contabilidade que atuam nos municípios, esclarecendo dúvidas 
recorrentes sobre contas públicas, orçamento, notas técnicas dos órgãos de controle e 
legislação pertinente. 
https://www.tcm.ba.gov.br/dam-publica-nova-edicao-do-boletim-contabil-2/ 
 
“PÍLULAS DE CONHECIMENTO” ANALISA CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI 
14.133/2021 
 
A Diretoria de Assistência aos Municípios (DAM), do TCM, divulgou nesta segunda-feira 
(05/12) um novo artigo no “Pílulas Temáticas de Conhecimento”, em que analisa aspectos 
da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – a Lei 14.133/2021. 
https://www.tcm.ba.gov.br/pilulas-de-conhecimento-analisa-contratacao-direta-na-lei-14-
133-2021/ 
 
TCE-ES 
Cautelar suspende Edital que trata de contratação para prestação de serviços para a 
Cesan 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) determinou ao presidente da 
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Carlos Aurélio Linhalis, a 
suspensão cautelar de qualquer assinatura de contrato, emissão de ordem de serviço ou 
execução de contrato já assinado relacionado ao Edital de Licitação da Cesan que irá 
contratar uma empresa para executar serviços de manutenção corretiva, preventiva e 
preditiva em equipamentos, e em unidades dos sistemas de água e esgoto operados pela 
Companhia no Espírito Santo. 
https://www.tcees.tc.br/cautelar-suspende-edital-que-trata-de-contratacao-para-
prestacao-de-servicos-para-a-cesan/ 
 
TCE-GO 
Conferência aborda papel dos tribunais de contas na avaliação de políticas públicas 
 
Avaliação de Políticas Públicas: uma nova fronteira para o Controle Externo e valor público 
para a sociedade. Esse é o tema da conferência que será proferida na próxima terça-feira 
(6/dez), no Auditório Conselheiro José Sebba, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), 
pelo conselheiro aposentado do TCE-MG Sebastião Helvécio, reconhecido 
internacionalmente por sua atuação na avaliação de políticas públicas. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/conferencia-aborda-papel-dos-tribunais-de-contas-na-
avaliacao-de-politicas-publicas 
 
 
 

https://www.tcm.ba.gov.br/dam-publica-nova-edicao-do-boletim-contabil-2/
https://www.tcm.ba.gov.br/pilulas-de-conhecimento-analisa-contratacao-direta-na-lei-14-133-2021/
https://www.tcm.ba.gov.br/pilulas-de-conhecimento-analisa-contratacao-direta-na-lei-14-133-2021/
https://www.tcees.tc.br/cautelar-suspende-edital-que-trata-de-contratacao-para-prestacao-de-servicos-para-a-cesan/
https://www.tcees.tc.br/cautelar-suspende-edital-que-trata-de-contratacao-para-prestacao-de-servicos-para-a-cesan/
https://portal.tce.go.gov.br/-/conferencia-aborda-papel-dos-tribunais-de-contas-na-avaliacao-de-politicas-publicas
https://portal.tce.go.gov.br/-/conferencia-aborda-papel-dos-tribunais-de-contas-na-avaliacao-de-politicas-publicas


 
 

   

 
 
TCE-MT 
TCE-MT e UFMT são premiados em evento nacional 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e a Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) foram premiados durante o XIII Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, 
que busca fomentar o desenvolvimento energético de forma sustentável no país. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-ufmt-sao-premiados-em-evento-
nacional/55431 
 
EaD Ouvidoria para Todos é concluído com alta adesão municipal e impacto positivo na 
gestão pública 
 
Após mais de três meses, cerca de 450 servidores e colaboradores de ouvidorias estaduais 
e municipais participaram da última atividade do curso Ouvidoria para Todos nesta 
segunda-feira (3). Realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), a 
capacitação foi encerrada com aula especial na Escola Superior de Contas. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/ead-ouvidoria-para-todos-e-concluido-com-alta-adesao-
municipal-e-impacto-positivo-na-gestao-publica/55434 
 
TCE-MS 
Servidores do TCE-MS realizam Feira de Natal 
 
Os servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul iniciaram nesta 
segunda-feira, 5 de dezembro, a 23ª edição da Feira Natalina de Artesanato. Composta 
por servidores da ativa, aposentados e por familiares de servidores do TCE-MS, dessa vez, 
a feira será somente nesta semana, indo até o dia 9 de dezembro, com funcionamento no 
horário do expediente. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6874/servidores-do-tce-ms-realizam-feira-de-
natal 
 
TCE-MG 
TCEMG e MPMG trocam informações sobre a rede de atenção à saúde estadual 
 
O Tribunal de Contas mineiro recebeu, no fim de novembro, os promotores Luciano Oliveira 
e Vanessa Rebello, além da assessora Maria Gabriela Diniz, do Ministério Público de Minas 
Gerais, para troca de informações sobre a Rede de Atenção à Saúde do Estado. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626062 
 
TCEMG volta a apreciar as contas de 2020 do governador no dia 7/12 
 
O plenário do Tribunal de Contas mineiro voltará a apreciar o processo número 1101512, 
o Balanço Geral do Estado referente ao ano de 2020, na próxima quarta-feira, 7 de 
dezembro, às 10h. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626061 
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TCE-PA 
Conselheiro Ouvidor e Conselheiros Substitutos prestigiam posse de subprocuradores do 
MPCMPA 
 
O Conselheiro Ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), Odilon 
Teixeira, esteve presente na posse de dois novos subprocuradores de contas dos 
municípios do Pará, ocorrida em cerimônia realizada na sexta-feira, 2 de dezembro, na 
sede do Ministério Público de Contas dos Municípios (MPCMPA). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6921-conselheiro-ouvidor-e-conselheiros-
substitutos-prestigiam-posse-de-subprocuradores-do-mpcmpa 
 
Plano de Logística Sustentável do TCE-PA é apresentado a servidores 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) abraçou a causa da sustentabilidade 
elaborando um conjunto de ações que devem promover a gestão eficiente de recursos com 
vistas ao pleno desenvolvimento institucional – O Plano de Logística Sustentável (PLS). 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6908-plano-logistica-sustentavel-do-tce-pa-
e-apresentado-a-servidores 
 
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/ 
 
TCE-PB 
CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO DE 2021 SERÃO APRECIADAS PELO TCE-PB 
EM SESSÃO ESPECIAL NESTA TERÇA-FEIRA (06) 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) realiza nesta terça-feira (06), a partir 
das 9h, sessão extraordinária para apreciar as Contas de Governo do Estado referentes 
ao ano de 2021 (Processo nº 03480/22), sob responsabilidade do governador João 
Azevedo Lins Filho. A relatoria é do conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/contas-do-governo-do-estado-de-2021-serao-apreciadas-
pelo-tce-pb-em-sessao-especial-nesta-terca-feira-06 
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TCE-PR 
TCE-PR suspende licitação de Curitiba para contratação de serviços de roçada 
 
Por meio da emissão de medida cautelar, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 424/2022, promovido 
pelo Município de Curitiba. A licitação tem como objetivo a contratação de serviços de 
roçada, incluindo capinação, limpeza de sarjetas, varrição, coleta e transporte dos resíduos 
resultantes. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-suspende-licitacao-de-curitiba-para-contratacao-
de-servicos-de-rocada/10150/N 
 
TCE-PE 
Cautelar suspende doações de unidades habitacionais em Casinhas 
 
Em sessão realizada na última terça-feira (22), a Primeira Câmara do Tribunal de Contas 
homologou uma Medida Cautelar (Processo TC nº 22100952-8) suspendendo a 
distribuição  de unidades habitacionais por parte da prefeitura de Casinhas até que seja 
julgada uma Auditoria Especial que verifique os critérios para as doações.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/391-
2022/dezembro/6827-cautelar-suspende-doacoes-de-unidades-habitacionais-em-
casinhas 
 
TCE-PI 
TCE-PI participa de aula inaugural de pós-graduação em Direito Público e Poder Judiciário 
 
O conselheiro substituto Jackson Veras, diretor da Escola de Gestão e Controle do Tribunal 
de Contas do Estado do Piauí, participou na última quinta-feira (01/12) da aula inaugural 
da Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Público e Poder Judiciário, ofertada pela Escola 
Judiciária do Piauí (Ejud-PI). 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-participa-de-aula-inaugural-de-pos-graduacao-em-direito-
publico-e-poder-judiciario/ 
 
Seminário destaca integração para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos 
 
Unir instituições e gestores para tratar da política de resíduos sólidos e logística reversa, 
foi com esse objetivo que Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), Ministério 
Público do Piauí (MP-PI) e o Governo do Estado promoveram, em parceria, o I  Seminário 
Estadual de Resíduos Sólidos e Logística Reversa: “Responsabilidade Compartilhada da 
Gestão Pública”, nos dias 01 e 02 de dezembro. 
https://www.tce.pi.gov.br/seminario-destaca-integracao-entre-orgaos-para-o-
cumprimento-da-politica-nacional-de-residuos-solidos/ 
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TCM-RJ 
Presidente do TCMRJ recebe medalha Amigos do DEGASE 
 
O presidente do TCMRJ, Luiz Antonio Guaraná, recebeu, na manhã de hoje, 05/12, a 
medalha Amigos do DEGASE, honraria concedida a todos os envolvidos na socioeducação 
estadual, em reconhecimento à atuação durante o ano de 2022. A cerimônia, realizada no 
auditório da Secretaria de Estado de Educação, contou com a presença de diversas 
personalidades, entre elas, o secretário estadual de educação, Alexandre Vale; o diretor-
geral do Degase, Victor Poubel; o procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, Bruno 
Dubeux; o presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, Desembargador 
Henrique Figueira; o defensor público-geral do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Baptista 
Pacheco; o prefeito de Teresópolis, Vinicius Cardoso Claussen da Silva;  a deputada 
federal Soraya Santos  e  o reitor da UERJ, Mario Sergio Alves Carneiro. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16587&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RN 
Dirigentes eleitos para o biênio 2023-2024 serão empossados pelo Tribunal de Contas no 
dia 19 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) convocou uma sessão extraordinária para 
empossar os dirigentes eleitos para o biênio 2023-2024. O evento será realizado no dia 19 
de dezembro, às 10h30, com transmissão ao vivo pelo canal do TCE no Youtube 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4301#gsc.tab=0 
 
Resolução disciplina a emissão de certidões pelo Tribunal de Contas 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) aprovou, na sessão do Pleno desta quinta-feira 
(01), a resolução 027/2022, que estabelece a forma e as condições para emissão das 
certidões relativas à contratação de operações de crédito por parte dos estado e 
municípios, bem como para as transferências voluntárias de recursos da União às unidades 
jurisdicionadas da Corte de Contas. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4300#gsc.tab=0 
 
TCE-RO 
TCE-RO orienta sobre a figura do Agente de Contratações, prevista na Nova Lei de 
Licitações 
 
Os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), em virtude da 
Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC – Lei Federal nº 14.133/2021), 
devem se atentar quanto à regulamentação da nova figura do Agente de Contratações. 
https://tcero.tc.br/2022/12/02/tce-ro-orienta-sobre-a-figura-do-agente-de-contratacoes-
prevista-na-nova-lei-de-licitacoes/ 
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TCE-SC 
Medalha do Mérito será concedida a pessoas que contribuíram para a atuação do TCE/SC 
durante sessão alusiva aos seus 67 anos 
 
A programação da sessão especial alusiva aos 67 anos do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina (TCE/SC), marcada para o dia 7 de dezembro (quarta-feira), contempla a 
concessão da Medalha do Mérito a 11 pessoas que se destacaram e que contribuíram para 
a criação, o desenvolvimento e o aprimoramento da Corte catarinense. A solenidade 
ocorrerá na sede da Instituição, em Florianópolis, a partir das 16 horas, mas também 
poderá ser acompanhada pelo canal do TCE/SC no YouTube. 
https://www.tcesc.tc.br/medalha-do-merito-sera-concedida-pessoas-que-contribuiram-
para-atuacao-do-tcesc-durante-sessao 
 
TCE/SC participa de evento sobre transparência e integridade 
 
Boas práticas na gestão pública serão apresentadas no próximo dia 8 de dezembro, das 
9h às 12h e das 14h às 17h, durante a Semana de Transparência e Integridade Time Brasil 
SC – 2022. A transmissão será exclusivamente on-line, no canal do YouTube do Tribunal 
de Contas de Santa Catarina. Não é preciso se inscrever para acessar a plataforma e 
assistir as apresentações. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-participa-de-evento-sobre-transparencia-e-integridade 
 
TCE-TO 
“Parceiros pela Vida” fecha o ano com saldo positivo de atendimentos e doações de bolsas 
de sangue 
 
O Projeto Parceiros pela Vida fecha o ano com um balanço positivo de doações de bolsas 
de sangue e 563 atendimentos durante todas as etapas realizadas em 2022. O programa 
idealizado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) tem como parceiros diversos 
órgãos e entendidas, entre eles, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO), por meio dos 
servidores, que são voluntários dessa ação. 
https://www.tceto.tc.br/parceiros-pela-vida-fecha-o-ano-com-saldo-positivo-de-
atendimentos-e-doacoes-de-bolsas-de-sangue/ 
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