
 

  

 
  Nº 001/2023 Data: 10-01-23 

TCU 
Cálculo do Fundo de Participação dos Munícipios para 2023, realizado 
pelo TCU, observa dados do Censo Demográfico encaminhados pelo 
IBGE 
  
Anualmente, o Tribunal de Contas da União (TCU) efetua o cálculo das 
quotas referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 
fiscaliza a entrega dos recursos, de acordo com a legislação vigente. O 
cálculo segue metodologias estabelecidas em lei e é realizado conforme 
os dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para isso, o IBGE manda 
para o TCU dados populacionais do Censo Demográfico, ou, quando não 
há o recenseamento, com base em estimativa. Ou seja, o IBGE aplica a 
estimativa quando não há Censo para o cálculo da população. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/calculo-do-fundo-de-
participacao-dos-municipios-para-2023-realizado-pelo-tcu-observa-
dados-do-censo-demografico-encaminhados-pelo-ibge.htm 
  
TCE-AM 
Para garantir oferta de educação no Amazonas, TCE-AM solicita que 
municípios façam diagnóstico de vagas nas escolas 
  
Preocupado com possíveis cenários de falta de vagas para educação 
infantil em escolas do Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-
AM) emitiu uma nota técnica solicitando aos gestores municipais que 
façam um diagnóstico do número de vagas para alunos, conforme as 
idades, na rede pública de ensino. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61742 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
TCM-BA 
ASSESSORIA DO TCM PUBLICA NOVO “COMPÊNDIO JURÍDICO” 
  
A Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas dos Municípios publicou uma 
nova edição do seu “Compêndio Jurídico”. O documento reúne os 
pareceres mais relevantes e de mais amplo interesse emitidos pela 
unidade entre os meses de setembro a dezembro de 2022. 
https://www.tcm.ba.gov.br/assessoria-do-tcm-publica-novo-compendio-
juridico/ 
  
NOVOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO TOMAM POSSE NO 
TCM 
  
O chefe da Divisão de Pessoas do Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia, Augusto Bastos, em nome do vice-presidente da Corte, conselheiro 
Francisco de Souza Andrade Netto, deu posse – na manhã desta sexta-
feira (06/01) – a mais quatro aprovados no concurso público realizado em 
2018. Os novos auditores estaduais de controle externo são: Gabriel 
Jesus de Souza, Leonardo Camanho Carneiro, Adriana de Araújo 
Carneiro e Sócrates de Sousa Lélis. 
https://www.tcm.ba.gov.br/novos-auditores-de-controle-externo-tomam-
posse-no-tcm/ 
  
TCE-CE 
Escolas estaduais já podem aderir à disciplina eletiva “Cidadania e 
Controle Social das Contas Públicas”, ofertada pelo TCE Ceará 
  
A Revista Controle – Doutrina e Artigos, do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará, é reconhecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) com a classificação QUALIS B2, 
referente à Avaliação Quadrienal 2017-2020.  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5237-revista-controle-
recebe-qualis-b2-que-abrange-periodicos-com-excelencia-nacional 
  
 
 
 



 

  

 
TCDF 
Auditoria do TCDF aponta possível superfaturamento em obra do Hospital 
de Campanha de Ceilândia 
  
O Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou à Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal (SES/DF) a glosa do pagamento de R$ 
2.323.110,08 37 à Contarpp Engenharia Ltda., empresa responsável pela 
construção emergencial do hospital de campanha em Ceilândia. A 
retenção desse valor se deu por suspeita de superfaturamento na 
contratação. A empresa também deverá restituir aos cofres públicos a 
quantia de R$ 131.672,37. 
https://www2.tc.df.gov.br/auditoria-do-tcdf-aponta-possivel-
superfaturamento-em-obra-do-hospital-de-campanha-de-ceilandia/ 
  
Transparência: TCDF disponibiliza à sociedade acesso a painéis de 
distribuição de processos 
  
O Tribunal de Contas do Distrito Federal passou a disponibilizar ao público 
uma ferramenta que permite consultar e acompanhar a distribuição de 
todos os processos que tramitam na Corte, além de reunir as normas 
vigentes sobre o tema. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-disponibiliza-a-sociedade-acesso/ 
  
Análise de licitações e uso de inteligência artificial pelo TCDF promovem 
economia de mais de R$2 bilhões 
  
Com o intuito de agir de forma concomitante à gestão e evitar 
irregularidades ou má utilização dos recursos públicos, o TCDF fez análise 
de riscos para examinar os editais de licitação utilizando-se de inteligência 
artificial. Essa atividade permitiu o aperfeiçoamento das compras públicas, 
além de promover representativa economia nas contratações. A atuação 
do Tribunal somente na fiscalização de licitações gerou, nos últimos dois 
anos, uma economia estimada em R$ 2 bilhões. 
https://www2.tc.df.gov.br/analise-de-licitacoes-e-uso-de-inteligencia-
artificial-pelo-tcdf-promovem-economia-de-mais-de-r2-bilhoes/ 
  
 



 

  

 
TCE-ES 
TCE-ES define Projetos Prioritários de 2023 com foco na melhoria da 
gestão interna e do controle externo 
  
O Conselho Superior de Administração do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo (TCE-ES) aprovou os projetos prioritários para o 
Tribunal em 2023. O Conselho, que é formado pelos conselheiros do TCE-
ES, se reuniu no fim de novembro e definiu 21 prioridades para as 
atividades a serem realizadas a partir de janeiro deste ano. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-define-projetos-prioritarios-de-2023-com-
foco-na-melhoria-da-gestao-interna-da-instituicao-e-do-controle-externo/ 
  
TCE-ES determina suspensão de licitação organizada pelo Consórcio 
Público da Região Noroeste 
  
Cautelar concedida pelo conselheiro Sérgio Borges, do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), determinou a suspensão 
de licitação organizada pelo Consórcio Público da Região Noroeste do 
Espírito Santo (CIM Noroeste). A contratação tinha como objetivo a 
prestação de serviços de suporte técnico à distância em contabilidade 
pública, licitações e contratos administrativos, recursos humanos e 
tributos municipais. 
https://www.tcees.tc.br/suspensa-licitacao-organizada-pelo-consorcio-
publico-da-regiao-noroeste/ 
  
TCE-GO 
TCE-GO amplia Observatório do Cidadão com painéis sobre emendas 
parlamentares e políticas assistenciais 
  
A Secretaria de Controle Externo por meio do Serviço de Informações 
Estratégicas, publicou nesta semana duas novidades no Observatório do 
Cidadão. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-amplia-observatorio-do-cidadao-com-
paineis-sobre-emendas-parlamentares-e-politicas-assistenciais 
  
  
  



 

  

  
TCE-MS 
Chefes de Divisões do TCE-MS apresentam planejamento de ações para 
2023 
  
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro 
Jerson Domingos, se reuniu na manhã desta segunda-feira, 9 de janeiro, 
com os chefes das Divisões de Fiscalização da Corte de Contas, para 
tratar da constante melhoria dos trabalhos e planejamento das ações para 
2023. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6902/chefes-de-divisoes-do-
tce-ms-apresentam-planejamento-de-acoes-para-2023 
  
TCE-PR 
TCE-PR orienta Secretaria da Saúde do Paraná a aprimorar Controle 
Interna 
 
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) deve adotar as 
recomendações em relação ao seu Controle Interno que foram 
homologadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR). Detalhadas abaixo, as medidas foram apontadas em 
Relatório de Fiscalização elaborado pela Terceira Inspetoria de Controle 
Externo (3ª ICE) do TCE-PR. 
 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-orienta-secretaria-da-saude-do-
parana-a-aprimorar-controle-interno/10172/N 
 
TCM-SP 
Site especializado destaca: subsídios a ônibus em São Paulo custaram 
R$ 4,89 bilhões, em 2022 
“Os subsídios para manter em funcionamento o sistema de ônibus na 
capital paulista fecharam 2022 em R$ 4,89 bilhões (R$ 4.891.121.929,00), 
um recorde histórico, batendo os últimos anos cujos valores foram de 
quase R$ 3,5 bilhões”. É o que informa reportagem publicada na terça-
feira (03/01/2023) pelo site especializado Diário do Transporte, citando 
como fonte a São Paulo Transporte (SPTrans), gerenciadora municipal 
desse serviço. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56003 


