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TCE-BA 
TCE/BA imputa débitos de R$ 1,023 milhão a dois ex-prefeitos e herdeiros 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia TCE/BA) concluíram os 
julgamentos de 59 processos e, como consequência da desaprovação de prestações de 
contas de convênios, imputaram débito de R$ 1.023.551,87 a dois ex-prefeitos e a 
herdeiros de um outro, tendo aplicado, ainda, R$ 6 mil em duas multas. Dos processos 
com julgamentos concluídos 22 foram apreciados durante as sessões colegiadas da Corte 
de Contas, enquanto outros 37 foram decididos de forma monocrática pelos conselheiros 
integrantes da Primeira e da Segunda Câmaras. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-imputa-debitos-de-r-1-023-milhao-a-dois-ex-
prefeitos-e-herdeiros 
 
TCE-ES 
TCE-ES recomenda correções de impropriedades identificadas em serviços de 
saneamento e esgoto 
 
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu recomendações em 
julgamento de Auditoria de Conformidade que fiscalizou os serviços de saneamento básico 
e esgotamento sanitário em diversos órgãos e entidades do Estado. A decisão aconteceu 
durante a sessão plenário do último dia 28, conforme o voto do relator, conselheiro 
Domingos Taufner, que anuiu o voto-vista do conselheiro Sérgio Aboudib. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recomenda-correcoes-de-impropriedades-identificadas-em-
servicos-de-saneamento-e-esgoto/ 
 
Março lilás: auditoria do TCE-ES cobra mais ações do Estado e municípios para combater 
o câncer de colo de útero 
 
Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), realizada pelo 
Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas de Saúde 
(NSaúde), determinou uma série de ações a serem tomadas pelas secretarias de Saúde 
do Estado e de diversos municípios para combater o câncer de colo de útero. 
https://www.tcees.tc.br/marco-lilas-auditoria-do-tce-es-cobra-mais-acoes-do-estado-e-
municipios-para-combater-o-cancer-de-colo-de-utero/ 
 
TCE-MS 
Trabalho de fiscalização do TCE-MS visa garantir assistência farmacêutica aos cidadãos 
 
Trabalho de fiscalização do TCE-MS visa garantir assistência farmacêutica aoO Tribunal 
de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Divisão de Fiscalização de Saúde, realizou 
entre os dias 27 fevereiro a 03 de março de 2023, a auditoria de conformidade nos 
processos de aquisição de medicamentos pelos municípios de Batayporã e Taquarussu. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6973/trabalho-de-fiscalizacao-do-tce-ms-visa-
garantir-assistencia-farmaceutica-aos-cidadaos 
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TCE-PR 
TCE-PR indica 17 medidas para melhorar serviços de saúde em 11 municípios 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) homologou a emissão de 
17 recomendações para 11 municípios. O objetivo das medidas, cujo prazo para 
implementação varia de 3 a 12 meses, é incrementar os serviços de atenção básica à 
saúde oferecidos à população por essas prefeituras. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-indica-17-medidas-para-melhorar-servicos-de-
saude-em-11-municipios/10328/N 
 
TCE-PI 
TCE Piauí participa de operação contra desvios de recursos públicos em Uruçuí 
 
O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em conjunto com a Polícia Civil (PC-PI), a 
Polícia Militar (PM-PI), Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) e Ministério Público do 
Estado do Maranhão, deflagrou nesta segunda-feira (20) a “Operação Cerrados”. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-piaui-participa-de-operacao-contra-desvios-de-recursos-
publicos-em-urucui/ 
 
Secex lança manual “Orientações Para Elaboração de Relatórios de Controle Externo” 
 
A Secretaria de Controle Externo disponibilizou o manual – “Orientações Para Elaboração 
de Relatórios de Controle Externo” voltado para auditores e auditoras de controle externo. 
O documento tem por objetivo elencar e justificar elementos redacionais, estruturais e 
formais que podem ser utilizados para elevar a qualidade dos relatórios elaborados pelas 
unidades que compõem a SECEX. 
https://www.tcepi.tc.br/secex-lanca-manual-orientacoes-para-elaboracao-de-relatorios-de-
controle-externo/ 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ declara a inidoneidade de empresa prestadora de serviço de alimentação 
hospitalar em Cabo Frio 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em sessão plenária realizada 
nesta quarta-feira (15/03), decidiu por declarar inidônea a empresa MC Alimentação e 
Serviços LTDA, após identificar irregularidades na condução de uma licitação realizada 
pela prefeitura de Cabo Frio. Estimado em R$ 8,9 milhões, o certame visava à prestação 
de serviços de nutrição e alimentação nas unidades de saúde do município. 
oticia/tce_rj_declara_inidoneidade_de_empresa_de_servicos_de_alimentacao_hospitalar 
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TCE-SC 
Robô desenvolvido pelo TCE/SC cruza dados e alerta órgãos públicos sobre pessoas 
físicas e jurídicas com impeditivos para contratar com a administração pública 
 
Em menos de um mês de funcionamento, o Sistema de Acompanhamento de Entidades 
(SAE), criado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), alertou ao menos 15 
municípios catarinenses sobre entidades (pessoas físicas e jurídicas) que apresentaram 
impeditivos de contratar com a administração pública. 
https://www.tcesc.tc.br/robo-desenvolvido-pelo-tcesc-cruza-dados-e-alerta-orgaos-
publicos-sobre-pessoas-fisicas-e-juridicas 
 
Técnicos do TCE/SC acompanham o monitoramento realizado pelo IMA sobre a 
balneabilidade das praias 
 
A Diretoria de Atividades Especiais (DAE) do Tribunal de Contas de Santa Catarina 
realizou, nesta quinta-feira (16/3), uma ação in loco decorrente do primeiro monitoramento 
referente à auditoria operacional que está avaliando a análise da balneabilidade no litoral 
do Estado por parte do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). O 
monitoramento tem o objetivo de verificar o cumprimento das determinações e a 
implementação das recomendações feitas na fiscalização (Decisões n. 2/2021 e 978/2022). 
https://www.tcesc.tc.br/tecnicos-do-tcesc-acompanham-o-monitoramento-realizado-pelo-
ima-sobre-balneabilidade-das-praias 
 
TCE-SP 
Auditoria do TCE aponta falhas na prevenção e combate aos desastres naturais em SP 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio do Conselheiro Antonio 
Roque Citadini, Relator do processo de Contas do Governador referentes ao exercício de 
2022, solicitou, ao Governo do Estado, esclarecimentos sobre possíveis irregularidades e 
falhas na atuação e prevenção de catástrofes e desastres naturais. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-auditoria-tce-aponta-falhas-prevencao-e-combate-aos-
desastres-naturais-sp 
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