
 
 

   

 

  Nº 175/2022 Data: 09-12-22 

TCU 
Relatório contempla empreendimentos de infraestrutura distribuídos em quatro regiões do 
país 
 
O Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou na quarta-feira (7/12), a 26ª 
edição do Plano Anual de Fiscalizações de Obras Públicas (Fiscobras). Relatado pelo 
ministro Aroldo Cedraz, o documento tem o objetivo de verificar o processo de execução 
de obras públicas financiadas total ou parcialmente com recursos da União. Uma das 
inovações deste ano é o panorama geral das obras públicas a partir de informações do 
Ministério da Economia. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/relatorio-contempla-empreendimentos-de-
infraestrutura-distribuidos-em-quatro-regioes-do-pais.htm 
 
Ministro Bruno Dantas é eleito presidente do TCU 
 
Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) elegeram, na sessão plenária desta 
quarta-feira (7/12), o ministro Bruno Dantas como novo presidente da Corte de Contas. 
Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o ministro Vital do Rêgo, que também será o 
corregedor do Tribunal. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministro-bruno-dantas-e-eleito-presidente-do-
tcu.htm 
 
TCU se reúne com equipe técnica de Transparência, Integridade e Controle do governo de 
transição 
 
Membros do Tribunal de Contas da União (TCU) estiveram reunidos com representantes 
do Grupo de Trabalho (GT) sobre Transparência, Integridade e Controle do governo de 
transição. A reunião, que faz parte do acompanhamento da transição presidencial pelo 
Tribunal, ocorreu nesta terça-feira (6/12), na sede do TCU, em Brasília. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-se-reune-com-equipe-tecnica-de-
transparencia-integridade-e-controle-do-governo-de-transicao.htm 
 
Publicação do TCU traz propostas para impulsionar o desenvolvimento nacional 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) apresenta nova edição da publicação O TCU e o 
Desenvolvimento Nacional - Contribuições para a administração pública. O documento traz 
os resultados das fiscalizações mais recentes do Tribunal, com propostas de medidas a 
serem adotadas em setores estratégicos. O objetivo é contribuir para impulsionar o 
desenvolvimento do País. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/publicacao-do-tcu-traz-propostas-para-
impulsionar-o-desenvolvimento-nacional.htm 
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TCE-AP 
Aprovação da PEC que impede a extinção dos tribunais de contas teve articulação de 
conselheiro do TCE Amapá 
 
Após cinco anos de reuniões e debates, foi aprovada na terça-feira (06/12) a Proposta de 
Emenda à Constituição que estabelece os tribunais de contas de estados e municípios 
como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública (PEC 
2/2017). Assim, eles não podem ser extintos. O presidente do TCE Amapá, conselheiro 
Michel Houat Harb, teve ativa atuação na aprovação da PEC. Por meio de sua articulação 
com o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e com o senador Davi 
Alcolumbre, a PEC recebeu 73 votos a favor e um contra. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/aprovacao-da-pec-que-impede-a-extincao-dos-
tribunais-de-contas-teve-articulacao-de-conselheiro-do-tce-amapa 
 
Palestra sobre nova lei de licitações reúne mais de 400 pessoas 
 
As mudanças que a nova lei de licitações traz foi tema do primeiro Ciclo de Contas, ocorrido 
na terça-feira (06/12), reunindo mais de 400 gestores públicos, jurisdicionados e servidores 
públicos. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/palestra-sobre-nova-lei-de-licitacoes-reune-mais-de-
400-pessoas 
 
TCE-CE 
TCE Ceará e Secretaria da Educação assinam Acordo para inclusão da disciplina eletiva 
“Cidadania e Controle Social” em escolas de ensino médio 
 
Estudantes das Escolas de Ensino Médio da rede pública estadual cearense terão acesso 
a um novo componente curricular eletivo a partir de 2023. Nesta quinta-feira (8/12), o 
Tribunal de Contas do Ceará, por meio da Escola de Contas Instituto Plácido Castelo (IPC), 
assinou acordo de cooperação técnica com a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), 
para ofertar a disciplina eletiva de Formação para Cidadania e Controle Social. A iniciativa 
é uma experiência pioneira entre os Estados da Federação e os Tribunais de Contas 
brasileiros. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5217-tce-ceara-e-secretaria-da-
educacao-assinam-acordo-para-inclusao-da-disciplina-eletiva-cidadania-e-controle-social-
em-escolas-de-ensino-medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tce.ap.gov.br/noticias/aprovacao-da-pec-que-impede-a-extincao-dos-tribunais-de-contas-teve-articulacao-de-conselheiro-do-tce-amapa
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/aprovacao-da-pec-que-impede-a-extincao-dos-tribunais-de-contas-teve-articulacao-de-conselheiro-do-tce-amapa
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/palestra-sobre-nova-lei-de-licitacoes-reune-mais-de-400-pessoas
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/palestra-sobre-nova-lei-de-licitacoes-reune-mais-de-400-pessoas
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5217-tce-ceara-e-secretaria-da-educacao-assinam-acordo-para-inclusao-da-disciplina-eletiva-cidadania-e-controle-social-em-escolas-de-ensino-medio
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5217-tce-ceara-e-secretaria-da-educacao-assinam-acordo-para-inclusao-da-disciplina-eletiva-cidadania-e-controle-social-em-escolas-de-ensino-medio
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5217-tce-ceara-e-secretaria-da-educacao-assinam-acordo-para-inclusao-da-disciplina-eletiva-cidadania-e-controle-social-em-escolas-de-ensino-medio


 
 

   

 
 
Desafios com as causas ambientais e Sistema Nacional de Integração foram destaques no 
Fórum do Ministério Público de Contas 
 
Meio ambiente, controle externo e desenvolvimento sustentável foram três eixos de 
atuação do Ministério Público de Contas que abriram a programação da tarde, do primeiro 
dia (7/12) do XI Fórum Nacional do MPC, que está acontecendo até quinta-feira (8), na 
sede do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5216-desafios-com-as-causas-
ambientais-e-sistema-nacional-de-integracao-foram-destaques-no-forum-do-ministerio-
publico-de-contas 
 
TCDF 
TCDF elege nova Presidência na quarta, dia 14/12 
 
A Sessão Ordinária para eleger os novos Presidente, Vice-Presidente, Corregedor, 
Conselheiro-Ouvidor e Regente da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal será realizada na quarta-feira, 14 de dezembro, às 10h, no Plenário do 
TCDF. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-elege-nova-presidencia-na-quarta-dia-14-12/ 
 
TCE-ES 
TCE-ES aprova, com ressalvas, as contas de 2021 do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) aprovou, com 
ressalvas, as contas referentes ao exercício de 2021 do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), sob responsabilidade do presidente 
executivo José Elias do Nascimento Marçal. A irregularidade mantida, no campo das 
ressalvas, foi a de registros orçamentários indevidos com remuneração de investimentos, 
no fundo previdenciário. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-aprova-com-ressalvas-as-contas-de-2021-do-instituto-de-
previdencia-dos-servidores-do-estado-ipajm/ 
 
TCE-ES emite parecer prévio recomendando a rejeição das contas de 2018 da Prefeitura 
de Fundão 
 
A 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), emitiu parecer 
prévio recomendando a rejeição da prestação de contas da Prefeitura Municipal de 
Fundão, referente ao exercício 2018, sob a responsabilidade do ex-prefeito, Joilson Rocha 
Nunes. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-emite-parecer-previo-recomendando-a-rejeicao-das-contas-
de-2018-da-prefeitura-de-fundao/ 
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TCE-GO 
Ação do Comitê de Sustentabilidade propõe economia de energia 
 
O Comitê de Sustentabilidade está afixando em todas as salas do TCE-GO ‘tags’ de 
conscientização para ajudar o órgão a economizar energia, e assim adotar algumas rotinas 
simples ao sair do ambiente de trabalho. O dispositivo está sendo colocado junto ao 
interruptor das lâmpadas. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/acao-do-comite-de-sustentabilidade-propoe-economia-de-
energia 
 
TCE-GO disciplina tramitação do Relatório de Gestão Fiscal 
 
A tramitação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás foi disciplinada por meio da Portaria n° 615/2022, da Presidência do órgão 
fiscalizador, com publicação no Diário Eletrônico de Contas de ontem (7/dez). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-disciplina-tramitacao-do-relatorio-de-gestao-fiscal 
 
TCM-GO 
Concluída a 7ª turma do curso de Formação em Controle Interno 
 
O conselheiro-substituto do TCMGO, Flávio Luna, fez a abertura da cerimônia de 
encerramento do curso. Flávio Luna ressaltou em sua fala que “é de extrema importância 
a parceria entre Controle Externo e Controle Interno para evitar que problemas inoportunos 
ocorram”. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/12/concluida-a-7a-turma-do-curso-de-formacao-em-
controle-interno/ 
 
TCMGO participa do evento de premiação do Ranking da Transparência Estadual 
 
O presidente Joaquim de Castro participou hoje, 8/12, no auditório da AGMP, da cerimônia 
de abertura da Semana Internacional de Combate à Corrupção. O evento foi promovido 
pela CGE-GO que, na ocasião, premiou as entidades e órgãos que se destacaram no 
Ranking de Transparência e lançou o novo Portal de Transparência e de Dados Abertos. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/12/tcmgo-participa-do-evento-de-premiacao-do-ranking-
da-transparencia-estadual/ 
 
TCE-MT 
Comissão Permanente de Saúde emite nota recomendatória a estado e municípios em 
virtude da baixa cobertura vacinal 
 
Em virtude da baixa cobertura vacinal atingida pelos municípios do estado, a Comissão 
Permanente de Políticas de Saúde e Sociais (CPPSS) do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso (TCE-MT) emitiu nota recomendatória à Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MT) e às secretarias municipais de saúde. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comissao-permanente-de-saude-emite-nota-
recomendatoria-a-estado-e-municipios-em-virtude-da-baixa-cobertura-vacinal/55458 
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Após mediação do TCE-MT, governo e prefeitura assinam acordo para asfaltamento de 
bairros da Capital 
 
Mediação promovida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) garantiu que 
Governo do Estado e Prefeitura de Cuiabá assinassem, nesta quarta-feira (7), acordo para 
o asfaltamento de 11 bairros da Capital. A medida, coordenada pelo conselheiro relator 
das Contas de Cuiabá, Antonio Joaquim, com apoio do presidente, conselheiro José Carlos 
Novelli, põe fim a uma disputa que durava meses e vinha prejudicando a população. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/apos-mediacao-do-tce-mt-governo-e-prefeitura-
assinam-acordo-para-asfaltamento-de-bairros-da-capital/55457 
 
TCE-PR 
Comec descumpriu metas físicas e financeiras do orçamento de 2020 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou irregulares as contas de 2020 
da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - RMC (Comec), devido à falta de 
cumprimento das metas físicas e financeiras estabelecidas na Lei Orçamentária Anual 
(LOA); e à ausência de instrumento jurídico adequado para a delegação do serviço e 
pagamento de subsídio sobre o Sistema de Transporte Coletivo da RMC, sem que fossem 
adotadas medidas para sanar essa falha durante o exercício de 2020. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/comec-descumpriu-metas-fisicas-e-financeiras-do-
orcamento-de-2020/10157/N 
 
Licitação de Nova Aurora para adquirir itens de manutenção da frota é suspensa 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu medida cautelar que 
suspende licitação da Prefeitura de Nova Aurora para a compra de produtos utilizados na 
manutenção da frota de veículos e máquinas deste município da Região Oeste. O Pregão 
Eletrônico nº 87/22 é destinado ao registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de óleos lubrificantes, graxas, fluidos de freio, aditivos para radiador e filtros automotivos 
pelo prazo de 12 meses. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/licitacao-de-nova-aurora-para-adquirir-itens-de-
manutencao-da-frota-e-suspensa/10166/N 
 
TCE-RJ 
TCE determina suspensão de divulgação de resultados de processo seletivo para Hospital 
Pedro Ernesto 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), por meio de concessão de 
tutela provisória, determinou a suspensão da divulgação dos resultados de um processo 
seletivo para contratação de pessoal por prazo determinado para atuação em projetos do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj). 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_determina_suspensao_de_divulgacao_de_re
sultados_de_processo_seletivo_para_hospital_pedro_ernesto 
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TCM-RJ 
Presidente do TCMRio participa de reunião no STF 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Luiz  Antonio Guaraná, 
participou hoje, 07/12, em Brasília, de uma reunião com o Ministro do Supremo Tribunal 
Federal Luiz  Fux. No encontro, com a presença do vice-presidente da Atricon, Edilson 
Silva,  foram debatidas questões relativas a processos que tramitam no STF sob a relatoria 
do Ministro e que impactam os tribunais de contas. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16602&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
Tribunal de Contas e UFRGS lançam revista científica 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) lançaram hoje (8), durante o seminário na Faculdade de Ciências Econômicas,, 
a Revista Crítica & Controle. Trata-se do primeiro periódico científico produzido pelas 
instituições. A publicação será semestral e pretende influenciar as práticas de controle 
sobre a gestão pública no Brasil, a partir da divulgação de conhecimento novo e relevante 
que envolve a administração pública. 
https://tcers.tc.br/noticia/tribunal-de-contas-e-ufrgs-lancam-revista-cientifica/ 
 
Presidente do TCE-RS recebe convite para posse da AMP 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, 
recebeu esta tarde (9) convite para participar da solenidade de posse da diretoria da 
Associação do Ministério Público (AMP) e do Conselho de Representantes. 
https://tcers.tc.br/noticia/presidente-do-tce-rs-recebe-convite-para/ 
 
Presidente do TCE-RS recebe convite para entrega de prêmio da Defensoria Pública 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, 
recebeu esta manhã (8) a visita do presidente da Associação das Defensoras e dos 
Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS), Mário Rheingantz. 
https://tcers.tc.br/noticia/presidente-do-tce-rs-recebe-convite-para-entrega-de-premio-da-
defensoria-publica/ 
 
Gestão municipal de saneamento e crise ambiental é foco de seminário do Tribunal de 
Contas com a UFRGS 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Alexandre Postal, participou 
nesta manhã (8) da abertura do seminário “Saneamento, Crise Ambiental e Gestão 
Municipal”, promovido pelo TCE-RS, em conjunto com a Faculdade de Ciências 
Econômicas da UFRGS.  O evento teve público presencial e virtual de servidores públicos, 
gestores de órgãos fiscalizados pelo TCE-RS, além da comunidade acadêmica. 
https://tcers.tc.br/noticia/gestao-municipal-de-saneamento-e-crise-ambiental-e-foco-de-
seminario-do-tribunal-de-contas-com-a-ufrgs/ 
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TCE-RO 
Presidente da ESCon lança o e-book “Combate à Corrupção e Instrumentos de Controle”, 
que traz artigos de agentes públicos do TCE e MPC concluintes da Pós-Graduação 
ORCRIM 
 
Dentro da programação do Seminário de Práticas de Auditoria do Setor Público & TCC – 
Fase II, realizado na sede da Escola Superior de Contas (ESCon), foi realizada na noite 
dessa quarta-feira (8/12) o lançamento do e-book intitulado “Combate à Corrupção e 
Instrumentos de Controle”. 
https://tcero.tc.br/2022/12/08/presidente-da-escon-lanca-o-e-book-combate-a-corrupcao-
e-instrumentos-de-controle-que-traz-artigos-de-agentes-publicos-do-tce-e-mpc-
concluintes-da-pos-graduacao-orcrim/ 
 
ESCon inova com defesas públicas presenciais e online dos TCCs dos concluintes da Pós-
Graduação Lato Sensu em Auditoria do Setor Público 
 
O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Auditoria do Setor Público, uma realização 
inédita do Tribunal de Contas (TCE-RO) e da Escola Superior de Contas (ESCon), tem 
realizado, desde a última quinta-feira (1º/12), as defesas públicas dos trabalhos de 
conclusão de curso (TCCs), produzidos por membros e servidores do órgão. 
https://tcero.tc.br/2022/12/08/escon-inova-com-defesas-publicas-presenciais-e-online-
dos-tccs-dos-concluintes-da-pos-graduacao-lato-sensu-em-auditoria-do-setor-publico/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC entrega a Medalha do Mérito a personalidades, durante sessão comemorativa aos 
67 anos de criação do órgão de controle 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) realizou, na tarde desta quarta-feira 
(7/12), sessão especial alusiva aos 67 anos de sua criação. Um dos atos da programação 
foi a entrega da Medalha do Mérito Tribunal de Contas e do diploma, instituídos pela 
Resolução N. TC-7/2000 para homenagear pessoas que contribuíram para a criação e a 
atuação do TCE/SC. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-entrega-medalha-do-merito-personalidades-durante-sessao-
comemorativa-aos-67-anos-de-criacao 
 
Representantes do TCE/SC apresentam palestra na Semana de Transparência e 
Integridade Time Brasil SC-2022 
 
"Um dos principais objetivos do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) para 2023 
é aprofundar o diagnóstico que iniciamos sobre ações na área de ASG para que a 
instituição possa criar um programa de logística sustentável que nos permita avançar, ser 
referência e ajudar jurisdicionados a seguirem essa linha de tratar dos aspectos 
ambientais, sociais e de governança. Nossa responsabilidade é muito maior do que a de 
uma empresa."  
https://www.tcesc.tc.br/representantes-do-tcesc-apresentam-palestra-na-semana-de-
transparencia-e-integridade-time-brasil-sc 
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TCE-SP 
TCE realiza seminário sobre Lei Anticorrupção 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em conjunto com a Controladoria 
Geral do Município de São Paulo (CGM-SP), promoveu, na quinta-feira (8/12), no Auditório 
Nobre, na Capital, seminário sobre o tema ‘9 Anos da Lei Anticorrupção: Avanços, desafios, 
correição e disponibilização’. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-realiza-seminario-sobre-lei-anticorrupcao 
 
Terceiro Setor é tema de videocast na TV Cultura 
 
A TV Cultura exibe, no sábado (10/12), a partir das 11h40, entrevista, no formato de 
videocast, com Assessora Especializada na Fiscalização de Repasses Públicos para o 
Terceiro Setor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Deize Lins. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-terceiro-setor-e-tema-videocast-tv-cultura 
 
Tribunal de Contas fará publicações em Diário Oficial eletrônico 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) passou a publicar, na quinta-feira 
(8/12), seus atos processuais e administrativos em Diário Oficial Eletrônico próprio. O DOE-
TCESP será o meio oficial de divulgação das publicações e comunicações em geral da 
Corte, que não serão mais veiculadas no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-fara-publicacoes-diario-oficial-eletronico 
 
TCM-SP 
Advogada discorre sobre união entre CDC e LGPD na garantia de privacidade e segurança 
nas relações consumeristas 
 
Nesta terça-feira (06/12), a Escola de Gestão e Contas Públicas (EGC), do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo (TCMSP), promoveu live com o tema “Relação entre o 
Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados”. A advogada e 
supervisora da Unidade Técnica da EGC, Cristiane Simões, debateu as relações 
consumeristas a partir das regras dispostas nas referidas normas. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/54598 
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