
 
 

   

 

  Nº 172/2022 Data: 07-12-22 

TCU 
TCU analisa nesta quarta o relatório do Fiscobras sobre as 34 obras públicas fiscalizadas 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprecia, na sessão plenária desta quarta-feira (7/12), 
o 26º relatório do Plano Anual de Fiscalização de Obras Públicas (Fiscobras). Relatado 
pelo ministro Aroldo Cedraz, o Fiscobras tem o objetivo de verificar o processo de execução 
de obras públicas financiadas total ou parcialmente com recursos da União. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-nesta-quarta-o-relatorio-do-
fiscobras-sobre-as-34-obras-publicas-fiscalizadas.htm 
 
Tribunal elege novos presidente e vice nesta quarta-feira 
 
A eleição dos próximos presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União 
acontece na sessão desta quarta-feira (7/12). A votação ocorre como estabelecido no 
Regimento Interno do Tribunal, na última sessão ordinária do mês de dezembro. Os eleitos 
entram em exercício a partir do dia 1º de janeiro. Participam do pleito os nove ministros 
titulares do Tribunal. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-elege-novos-presidente-e-vice-nesta-
quarta-feira-8A81881F7FF0EFD20184E81F036D160D.htm 
 
TCE-AP 
Membros e servidores do TCE Amapá abraçam a campanha Papai Noel dos Correios 
 
A campanha Papai Noel dos Correios ganhou este ano uma grande adesão. Membros e 
servidores do Tribunal de Contas do Amapá abraçaram a causa que este ano completa 33 
edições, levando alegria a centenas de crianças em todo o país. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/membros-e-servidores-do-tce-amapa-abracam-a-
campanha-papai-noel-dos-correios 
 
TCE-AM 
TCE-AM sedia audiência do Fórum Amazonense por Logística Reversa 
 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sediou, nesta terça-feira (6) o Fórum 
Amazonense por Logística Reversa, que visa avaliar o panorama e as perspectivas 
ambientais no Amazonas. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61407 
 
TCE-AM emite parecer pela aprovação com ressalvas e recomendações às contas de 
Wilson Lima 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) emitiram parecer prévio 
recomendando a aprovação com ressalvas e recomendações das contas referentes ao 
exercício de 2021 do governador do Amazonas, Wilson Lima. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61410 
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TCE-BA 
Servidores cidadãos vão ser premiados nesta quarta-feira 
 
A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) promove, nesta terça-feira 
(7.12), a solenidade do Prêmio Servidor Cidadão. O evento ocorrerá no Auditório do Centro 
de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI/SSP), na Quarta Avenida, 430, 
Centro Administrativo da Bahia. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/servidores-cidadaos-vao-ser-premiados-nesta-quarta-
feira 
 
Câmara Municipal concede honrarias à procuradora-geral do Estado 
 
Em solenidade realizada no Plenário da Câmara Municipal de Salvador, a procuradora-
geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), Norma Cavalcanti, 
recebeu, na manhã desta terça-feira (6.12), o título de cidadã soteropolitana e a comenda 
Maria Quitéria. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre as quais o 
presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus 
Presidio. Em seu discurso de homenagem, o presidente da Câmara Municipal e vice-
governador eleito do estado, Geraldo Júnior, ressaltou o empenho da procuradora-geral 
como grande representante do MP/BA. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/camara-municipal-concede-honrarias-a-procuradora-
geral-do-estado 
 
TCE-CE 
Iniciativas cearenses de sustentabilidade ambiental são apresentadas ao TCE Ceará e ao 
Instituto Rui Barbosa 
 
O presidente do TCE Ceará, Valdomiro Távora, e o presidente do Instituto Rui Barbosa, 
conselheiro Edilberto Pontes (vice-presidente da Corte cearense), realizaram visita 
institucional ao Aterro Público Metropolitano, localizado no município de Caucaia, e ao 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, para conhecer 
iniciativas de sustentabilidade ambiental desenvolvidas no Estado. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5210-iniciativas-cearenses-de-
sustentabilidade-ambiental-sao-apresentadas-ao-tce-ceara-e-ao-instituto-rui-barbosa 
 
TCDF 
TCDF promove encontro sobre os direitos das mulheres 
 
A Escola de Contas Públicas do TCDF convida, servidoras, colaboradoras e demais 
mulheres do Distrito Federal e entorno para um encontro que vai debater temas relevantes 
sobre os direitos das mulheres. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-promove-encontro-sobre-os-direitos-das-mulheres/ 
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TCE-ES 
Empresa e subsecretário de obras são multados após auditoria realizada em obras de 
engenharia de Itapemirim 
 
A 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), em sessão 
virtual do último dia 25, julgou irregulares as contas da empresa Alps Construtora Eireli e 
do Subsecretário de Planejamento e Gestão de Obras Contratadas de Itapemirim, Sérgio 
Luiz de Carvalho de Castro, imputando-lhes ressarcimento solidário no valor de R$ 
75.777,06, além de multas de R$ 1.000 e R$ 500, respectivamente. 
https://www.tcees.tc.br/empresa-e-subsecretario-de-obras-sao-multados-apos-auditoria-
realizada-em-itapemirim/ 
 
TCE-GO 
Abertas inscrições para exame para mestrado em Administração Pública 
 
Servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) que deseja participar da turma 2023/1 
do Mestrado Profissional em Administração Pública (Profiap) deve se inscrever, até o dia 
18 de dezembro, no Exame Nacional de Acesso (ENA). Esse é um pré-requisito para a 
pós-graduação, promovida pela Escola Superior de Controle Externo (Escoex) Aélson 
Nascimento, conforme convênio firmado entre o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) 
e a Universidade Federal de Goiás (UFG). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/abertas-inscricoes-para-exame-para-mestrado-em-
administracao-publica 
 
TCE-MT 
Presidente do TCE-MT reconduz Alisson Alencar ao cargo de procurador-geral de Contas 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, deu posse ao procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson 
Carvalho de Alencar, que foi reconduzido ao cargo para o biênio 2023/2024. Em sessão 
extraordinária realizada terça-feira (6), o procurador-geral se comprometeu com a inovação 
e o desenvolvimento do estado na solenidade. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/presidente-do-tce-mt-reconduz-alisson-alencar-ao-
cargo-de-procurador-geral-de-contas/55437 
 
TCE-MT dá início nesta quarta-feira a Avaliação de Desempenho com Foco em 
Competências de 2022 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, nesta quarta-feira (7), a 
Avaliação de Desempenho com Foco em Competências de 2022. A avaliação, que é 
voltada aos servidores efetivos e comissionados, é 100% online e busca aperfeiçoar a 
Gestão de Desempenho, o reconhecimento e a valorização profissional. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-da-inicio-nesta-quarta-feira-a-avaliacao-de-
desempenho-com-foco-em-competencias-de-2022/55436 
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TCE-MS 
Escoex comemora recorde de capacitação em 2022 
 
A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
(Escoex) supera em 2022 o número de inscritos nos anos anteriores em cursos de 
capacitação, ofertados pela Instituição. Até o início de dezembro, 18.104 pessoas 
buscaram o braço pedagógico do TCE-MS para reforçar a aprendizagem por meio de 
conteúdos formativos nas áreas da fiscalização, do controle externo e social. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6876/escoex-comemora-recorde-de-
capacitacao-em-2022 
 
TCE-MG 
TCE avalia ações de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado de Minas Gerais 
 
“Registro que estou trazendo este voto na primeira sessão após o dia 25 de novembro, que 
é o Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, data celebrada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1999, e que impulsiona as reflexões em 
busca de mais conscientização da nossa sociedade e da implementação de políticas 
públicas para combater tal situação”. Foram as palavras do conselheiro em exercício 
Adonias Monteiro ao relatar o seu voto na Auditoria Operacional n. 1095283, nessa última 
quinta-feira, 1º de dezembro, em decisão colegiada da Segunda Câmara do Tribunal de 
Contas de Minas. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626065 
 
TCE-PA 
TCE-PA elege novos dirigentes para o biênio 2023-2024 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) elegeu o seu mais novo corpo diretivo 
para o biênio 2023-2024 em eleição realizada durante a sessão plenária de terça-feira, 6 
de dezembro. Assumirá a Presidência no período a Conselheira Rosa Egídia Crispino 
Calheiros Lopes, sendo o Vice-Presidente o Conselheiro Fernando Ribeiro e como 
Corregedor o Conselheiro Luis Cunha. Os três foram eleitos à unanimidade pelos membros 
do TCE-PA. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6928-tce-pa-elege-novos-dirigentes-para-o-
bienio-2023-2024 
 
Conselheira Presidente do TCE-PA Lourdes Lima participa de posse de nova diretoria do 
TRT-8 
 
A Conselheira Presidente Lourdes Lima compareceu à posse da nova Diretoria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8ª Região, ocorrida na segunda-feira, 5 de dezembro. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6931-conselheira-presidente-lourdes-lima-
participa-de-posse-de-nova-diretoria-do-trt-9 
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TRE Pará outorga Medalha do Mérito Eleitoral 
 
Em sessão solene realizada na quinta-feira, 1º de dezembro, o Tribunal Regional Eleitoral 
do Pará (TRE-PA) prestou homenagem a autoridades, personalidades e instituições que 
prestaram relevantes serviços à Justiça Eleitoral com a concessão da Medalha Mérito 
Eleitoral. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6927-tre-para-outorga-medalha-do-merito-
eleitoral 
 
TCM-PA 
Representantes do terceiro setor conhecem projeto do TCMPA na área da educação 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), Cezar Colares, 
acompanhado dos servidores Sérgio Bacury e Marinice Pureza, recebeu o bispo da 
Prelazia do Marajó, Dom José Luís Azcona, a coordenadora do Instituto Âncora Marajó, 
Meive Piacesi, e o ex-deputado federal Arnaldo Jordy para debaterem sobre melhorias na 
região marajoara. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/representantes-do-terceiro-setor-conhecem-projeto-do-
tcmpa-na-area-da-educacao/ 
 
Presidente Mara Lúcia participa de posse de novos dirigentes do TRT-8a Região 
 
Na manhã desta segunda-feira (5), a presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Pará (TCMPA), conselheira Mara Lúcia, esteve entre as autoridades presentes na posse 
dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região (TRT-8a Região), em 
Belém. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/presidente-mara-lucia-participa-de-posse-de-novos-
dirigentes-do-trt-8a-regiao/ 
 
TCMPA lança novo painel sobre royalties no “Raio-X dos Municípios” 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) disponibilizou nova ferramenta de 
acesso a informações municipais sobre os resultados dos royalties recebidos e a 
destinação dos recursos dados por cada município paraense. O painel eletrônico integra o 
projeto “Raio-X dos Municípios”, do TCMPA, lançado em outubro passado e que agrupa 
os principais indicadores das 144 cidades por área temática. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-lanca-novo-painel-sobre-royalties-no-raio-x-dos-
municipios/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB ACATA PEDIDO DO PROCURADOR E ADIA ANÁLISE DAS CONTAS DO 
GOVERNADOR PARA O PRÓXIMO DIA 13 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado Paraíba adiou para a próxima terça-feira (13), 
às 9h, a apreciação das contas do Governador do Estado, relativas ao exercício de 2021.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-acata-pedido-do-procurador-e-adia-analise-das-
contas-do-governador-para-o-proximo-dia-13 
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TCE-PR 
Uso de laboratório para fiscalizar asfalto no Paraná é referência para o TCE-PA 
 
A experiência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná na auditoria de obras públicas 
de pavimentação utilizando análise de materiais em laboratório será referência para o 
Tribunal de Contas do Estado do Pará em uma iniciativa para melhorar seu trabalho de 
controle externo nesta importante área da administração pública. O tema foi debatido em 
reunião nesta terça-feira (6 de dezembro) à tarde, durante visita técnica de servidores do 
TCE-PA à sede do TCE-PR, em Curitiba. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/uso-de-laboratorio-para-fiscalizar-asfalto-no-parana-e-
referencia-para-o-tce-pa/10159/N 
 
TCE-PR institui o Colar Barão do Serro Azul para reconhecer personalidades 
 
A Resolução nº 97/22, publicada em 30 de novembro, dispõe sobre a instituição da 
Condecoração Colar Barão do Serro Azul pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR). O objetivo é reconhecer e prestigiar personalidades que tenham contribuído 
expressivamente ao controle externo; e incentivar o bom exemplo à sociedade, por meio 
de exemplos de vida que podem inspirar a busca de realizações voltadas ao 
engrandecimento e aperfeiçoamento da atividade pública. A resolução foi veiculada na 
edição nº 2.882 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-institui-o-colar-barao-do-serro-azul-para-
reconhecer-personalidades/10154/N 
 
Suspensa licitação de consórcio de saúde para contratar serviços de telefonia VoIP 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) homologou medida cautelar que 
suspendeu o Pregão Eletrônico nº 19/2022, promovido pelo Consórcio Intergestores de 
Saúde da Quinta Região de Saúde do Paraná. A licitação tem como objetivo a contratação 
de empresa especializada no fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviços 
de telefonia VoIP (voz sobre IP). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/suspensa-licitacao-de-consorcio-de-saude-para-
contratar-servicos-de-telefonia-voip/10152/N 
 
TCE-RO 
Chefe de comunicação Massud Badra deixa TCE-RO e recebe placa de homenagem da 
Presidência 
 
Em ato realizado nessa segunda-feira (5/12), na sala de reuniões da Presidência, o 
Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) prestou homenagem ao administrador e 
servidor público Massud Jorge Badra Neto, que deixa a Corte de Contas após seis anos 
de serviços prestados, em especial no Escritório de Projetos (Esproj) e na Assessoria de 
Comunicação Social (Ascom). 
https://tcero.tc.br/2022/12/06/chefe-de-comunicacao-massud-badra-deixa-tce-ro-e-
recebe-placa-de-homenagem-da-presidencia/ 
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Transparência é debatida na última mesa-redonda em Rondônia do Programa Nacional de 
Prevenção à Corrupção (PNPC) 
 
A última das três mesas-redondas que contemplam o Programa Nacional de Prevenção à 
Corrupção (PNPC), uma iniciativa da Rede de Controle da Gestão Pública em Rondônia, 
foi realizada na última quinta-feira (1º/12), sob a organização da Escola Superior de Contas 
(ESCon) do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO). 
https://tcero.tc.br/2022/12/06/transparencia-e-debatida-na-ultima-mesa-redonda-em-
rondonia-do-programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao-pnpc/ 
 
TCE-RR 
TCERR ANALISA LEVANTAMENTOS SOBRE AÇÕES DE VACINAÇÃO DA COVID-19 
 
Dois levantamentos que tiveram por objetivo efetuar análise, avaliação e acompanhamento 
das ações implementadas pelos gestores dos municípios de Cantá e Caroebe, com vistas 
à imunização contra a Covid-19 foram apreciados pelo Tribunal de Contas de Roraima, na 
sessão da Primeira Câmara, nesta terça-feira, 6. O Levantamento é uma modalidade 
fiscalizatória que essencialmente não tem a finalidade de perquerir irregularidades ou 
impropriedades, e sim proporcionar o desempenho pelo Tribunal do seu viés orientativo e 
pedagógico. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1946 
 
TCE-SP 
TCE edita cartilha para combater o assédio e a discriminação 
 
Com o objetivo de enfatizar a prevalência dos Direitos Humanos e conscientizar o leitor 
sobre os tipos de assédio e discriminação no ambiente de trabalho, o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP) editou publica a ‘Cartilha de Conscientização e Combate 
ao Assédio e à Discriminação’. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-edita-cartilha-para-combater-assedio-e-discriminacao 
 
TCE-SE 
Conselheira Susana Azevedo recebe representante do Educa Sergipe 
 
De modo a contribuir na busca por melhorias no ensino público dos setenta e cinco 
municípios sergipanos, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Susana 
Azevedo, recebeu na manhã desta terça-feira, 6, o assessor parlamentar da senadora 
Maria do Carmo, Luciano Nascimento Filho. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2214 
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