
NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- Especial Coronavírus (Covid-19) -

SITES DOS TCS E PARCEIROS  ______________ 

CGU | CGU lança página na internet com ações do governo federal no combate ao co-
ronavírus  
Objetivo é promover a transparência das medidas urgentes que estão sendo adotadas 
por órgãos e instituições públicas federais | https://bit.ly/2ykFOne  

CGU | Em duas semanas, Fala.BR recebe 4.100 manifestações de ouvidoria sobre o 
coronavírus 
CGU criou canal exclusivo para o recebimento de denúncias e sugestões sobre a pande-
mia. Número representa 15% dos registros na plataforma Fala.BR no período | https://
bit.ly/2XAWXUt  

CGU | Portal da Transparência divulga gastos federais específicos para combate ao 
novo coronavírus 
Usuários podem consultar, diariamente, recursos do orçamento e a execução de despe-
sas relacionadas à ação do Governo Federal | https://bit.ly/3bj5XSk 

CNPTC | CNPTC cria comissões para trabalhar questões da Covid-19 que envolvem os 
Tribunais de Contas 
O Conselho Nacional dos Presidentes de Tribunais de Contas emitiu portarias que desig-
nam comissões temáticas que irão expedir pareceres de assuntos importantes para atua-
ção dos tribunais de contas nesse momento de crise do coronavírus | https://bit.ly/
2Vsw1EL 

ATRICON | Fiscalização durante a crise 
O presidente Fábio Nogueira participou, ao lado do procurador de contas do MPC-PA, 
Stephenson de Oliveira Victer, presidente da Ampcon, e do conselheiro substituto do 
TCE-RN, Antonio Ed Souza Santana, de debate sobre a ‘Fiscalização de Contas Públicas 
durante a COVID-19’, na tarde desta quinta-feira (dia 16). A videoconferência foi uma 
iniciativa da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta | https://bit.ly/3eCfea8 

ATRICON | COVID-19: Tribunais de Contas avaliam atuação na pandemia 
Uma atualização das ações relacionadas à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e o 
acompanhamento de processos legislativos, com perspectivas de impactos no Controle 
Externo: foram dois dos temas pautados para a reunião conjunta, na manhã desta terça-
feira (14/04), das entidades que representam o Sistema Tribunais de Contas do Brasil: 
Atricon, CNPTC, Abracom, Audicon e IRB | https://bit.ly/3bobQNP 
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ATRICON | Jornal Atricon trata de enfrentamento à COVID-19 no TCs 
O noticiário do Sistema Tribunais de Contas do Brasil é veiculado pela TV Cidadã (canal 
32.5), do Tribunal de Contas de Alagoas | https://bit.ly/2Vn6tc6 

ATRICON | Tribunais de Contas inovam com adequações à situação de pandemia da 
COVID-19 
Para resguardar a saúde dos membros, servidores, colaboradores e usuários, o Sistema 
Tribunais de Contas do Brasil decidiu atender as recomendações e adotou o trabalho re-
moto para manter as atividades das auditorias, além de reforçar os procedimentos de 
orientação e apoio técnico aos gestores públicos | https://bit.ly/2RWye9A 

ATRICON | COVID-19: Tribunais de Contas emitem Nota Pública 
Atricon, Abracom, Audicon, CNPTC e IRB editam Nota Pública com recomendações e es-
clarecimentos acerca das medidas adotadas pelo Sistema Tribunais de Contas para cola-
borar no enfrentamento dos efeitos internos e externos decorrentes do coronavírus (CO-
VID-19) | https://bit.ly/2yxOLtO 

IRB | 3ª Reunião do CNPTC/2020 – Coronavírus e Crise Fiscal 
Atuação conjunta das entidades representativas do Controle Externo auxiliaram a defesa 
das prerrogativas dos TCs na votação do Plano Mansueto (PLP149/19) | https://bit.ly/
2RPoLAI 

IRB | Medidas extraídas da discussão de reunião do CNPTC são recomendadas aos TCs 
para minimizar os efeitos do coronavírus  
Com o avanço da crise, atendendo às orientações dos órgãos de saúde, o CNPTC mobili-
zou os presidentes dos tribunais juntamente com os presidentes de entidades para parti-
ciparem, por meio virtual, da reunião sobre as estratégias de orientação para a crise.  O 
resultado das discussões e as sugestões dos presidentes dos TC’s durante a videoconfe-
rência foram consolidadas em forma de resolução | https://bit.ly/2XRYAgM 

IRB | Unidos, Tribunais de Contas brasileiros adotam ações para combate ao corona-
vírus 
Diante do cenário vivido pelo país e pelo mundo com a disseminação da COVID-19, o 
CNPTC convocou uma reunião com todos os presidentes dos Tribunais e com as entidades 
representativas (ATRICON, ABRACOM e IRB) para deliberar alguns temas importantes e 
relevantes para o combate ao coronavírus | https://bit.ly/3eBS0kj 

IRB | IRB cancela eventos programados para os meses de março e abril 
A decisão segue a orientação das autoridades de saúde e da Sociedade Brasileira de In-
fectologia (SBI). Além disso, reafirma o compromisso do órgão com a segurança e cuida-
do com a saúde dos participantes, colaboradores e envolvidos na organização dos even-
tos | https://bit.ly/2yxDHMV 
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TCU | Plano de Acompanhamento das Ações de Combate à COVID-19 estimula o con-
trole preventivo
Aprovado em sessão plenária virtual, o Plano prevê a forma de atuação do Tribunal du-
rante a pandemia do novo coronavírus | https://bit.ly/2VyYuro 

TCU | COVID-19: Veja como falar com o Tribunal de Contas da União no período de 
isolamento social
Em razão da pandemia e por determinação das autoridades nacionais, estaduais e do 
Distrito Federal, o TCU adotou temporariamente o regime de teletrabalho. O atendi-
mento ao público está sendo realizado, sempre que possível, por meio eletrônico ou por 
telefone |  https://bit.ly/2XCczqC 

TCU | TCU vai acompanhar ações dos órgãos jurisdicionados que atuam no combate à 
Covid-19 
A medida foi aprovada na sessão de 25/3, realizada no plenário virtual. Cada acompa-
nhamento será presidido pelo relator da área específica e depois consolidado pelo rela-
tor da área de Saúde |  https://bit.ly/3aet8M5  

TCU | Informações sobre o funcionamento das sessões  
Medidas têm caráter temporário e visam reduzir os riscos de contaminação do coronaví-
rus | https://bit.ly/2RFYPau 

TCU | TCU prorroga prazo para prestação de contas do exercício 2019 e suspende 
prazos processuais 
O Tribunal de Contas da União (TCU) editou duas medidas que dispõem sobre mudanças 
administrativas. | https://bit.ly/3epf59N 

TCU | Coronavírus: Orientações sobre o acesso à sessão plenária do TCU
O acesso à Sala de Sessões será limitado aos advogados inscritos para fazer sustentação 
oral |  https://bit.ly/2XEOEH2  

TCDF | Gastos do GDF durante pandemia serão alvo de fiscalização especial pelo 
TCDF
O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) está elaborando um planejamento de 
fiscalização específico para analisar os gastos do Governo do Distrito Federal relaciona-
dos ao combate à pandemia do coronavírus. |  https://bit.ly/2yiyk4e 

TCDF | Plenário Virtual: TCDF regulamenta sustentação oral por videoconferência 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal estabeleceu regras para a realização de susten-
tações orais por advogados e partes interessadas em processos do TCDF durante os jul-
gamentos do Plenário Virtual. |  https://bit.ly/2xpZarg 
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TCDF | TCDF atualiza norma com medidas de enfrentamento ao novo coronavírus 
O normativo complementa as orientações para servidores e chefias quanto à prática do 
teletrabalho e à aferição do cumprimento de metas e prazos. |  https://bit.ly/2KefIVD 

TCDF | Plenário Virtual: TCDF regulamenta sessões em ambiente eletrônico 
O Tribunal lembra que todas as unidades do TCDF estão em funcionamento, em regime 
de teletrabalho. Os processos estão sendo distribuídos e analisados, sem prejuízo para a 
atuação fiscalizatória do controle externo. |  https://bit.ly/2ye2wxr 

TCDF | TCDF no enfrentamento ao corona: concursos suspensos temporariamente 
Com a suspensão, a realização das provas será adiada. Novas datas deverão ser divulga-
das posteriormente. |  https://bit.ly/2KaKm2c 

TCDF | TCDF eleva nível de enfrentamento ao coronavírus  
Tribunal edita nova portaria para garantir a segurança e a saúde de membros, servido-
res, colaboradores, advogados e partes interessadas. |  https://bit.ly/2z4ALYE  

TCEBA | Monitoramento mensal das Metas Institucionais de 2020 é apresentado em 
sessão virtual 
Painel foi apresentado durante sessão virtual. |  https://bit.ly/2wLtsnW 

TCEBA | Comitê Técnico da Educação do IRB emite recomendações aos TCs para miti-
gar os efeitos da pandemia 
Para o período de isolamento social e de fechamento das escolas, a Nota propõe que os 
órgãos de controle instem as redes de ensino a desenvolverem estratégias a fim de que 
as aulas a distância possam alcançar alunos que não possuem acesso à internet ou a ou-
tros equipamentos que a viabilizem. | https://bit.ly/3cli0OR 

TCEBA | TCE/BA revisa contratos com terceirizadas para reduzir despesas 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) tem adotado medidas para cumpri-
mento das determinações emergenciais de contingenciamento de despesas com custeio 
e investimentos. Confira: | https://bit.ly/3esIyiY  

TCEBA | Motoristas do TCE/BA estão disponíveis para agilizar as atividades do traba-
lho a distância 
Em razão da adoção de medidas restritivas e de isolamento social durante a pandemia 
de coronavírus, informamos aos servidores que os motoristas se encontram à disposição 
no TCE/BA. |  https://bit.ly/2VdqlOM  

TCEBA | Ato 51 disciplina sessões virtuais dos órgãos colegiados do TCE/BA 
Ato se relaciona às medidas de prevenção e manutenção da rotina de trabalho tomadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA). |  https://bit.ly/2VAi2vF 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://bit.ly/2KefIVD
https://bit.ly/2ye2wxr
https://bit.ly/2KaKm2c
https://bit.ly/2z4ALYE
https://bit.ly/2wLtsnW
https://bit.ly/3cli0OR
https://bit.ly/3esIyiY
https://bit.ly/2VdqlOM
https://bit.ly/2VAi2vF


TCEBA | Sessão virtual mantém rotina de trabalho no TCE/BA e busca transparência 
Qualquer cidadão pode assistir. É só acessar o Portal do TCE/BA e, com um único clique 
no banner “Acompanhe a Transmissão da Sessão Plenária”. |  https://bit.ly/2RGlsMd 

TCEBA | Trabalho a distância mantém auditoria atuante 
A Superintendência Técnica (Sutec) e Coordenadorias de Controle Externo (CCEs) seguem 
realizando seus trabalhos a distância, fazendo uso dos recursos de tecnologia da infor-
mação. | https://bit.ly/34MfVco 

TCEBA | Conselho Nacional recomenda a TCs ações para reduzir avanço do coronaví-
rus 
A elaboração das medidas se deu a partir da discussão da II Reunião Ordinária que o Con-
selho realizou por meio de videoconferência. | https://bit.ly/2ye4qy5 

TCEPB | Embaixador e diplomata de Taiwan detalham combate à covid 19 em vídeo-
conferência coordenada pelo TCE-PB 
Diplomatas destacam uso de inteligência artificial e transparência nas informações como 
aliados contra a pandemia. | https://bit.ly/2XGVv2O 

TCEPB | TCE-PB realiza primeira sessão remota para aprovar regulamentação de jul-
gamentos por teleconferência
As medidas foram adotadas para a redução do potencial de contágio da COVID-19, e para 
a preservação da saúde dos membros, servidores, estagiários, colaboradores, jurisdicio-
nados, advogados e visitantes que frequentam as dependências do Tribunal. | https://
bit.ly/2RGvWLw 

TCEPB | covid-19: Tribunais de Contas avaliam atuação na pandemia  
Com o auxílio da ferramenta Google Meet, a videoconferência reuniu presidentes das 
Cortes de Contas de todos os recantos do país, que manifestaram uma preocupação co-
mum com os impactos econômicos que a pandemia está causando nos Estados e municí-
pios. | https://bit.ly/2K7I6c9 

TCEPB | TCE-PB orienta municípios em estado de calamidade e alerta para transpa-
rência em atos de gestores 
O Tribunal de Contas do Estado do Estado da Paraíba, em função da pandemia do novo 
coronavírus e do reconhecimento, pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, dos 
decretos de estado de calamidade em 164 municípios alerta os gestores públicos. |  
https://bit.ly/2VBi32x 

TCEPB | Respirador da UFPB, 37 vezes mais barato, ficará com licença aberta para 
empresas produzirem 
O custo estimado do aparelho será de R$ 400,00, mais barato do que o da USP que custa-
rá R$ 1 mil reais e 37,5 vezes mais barato do que um ventilador no mercado que custa R
$ 15 mil. |  https://bit.ly/2RFUJPW 
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TCEPB | TCE-PB participa de projeto da prefeitura de Campina Grande para monito-
rar localização de pacientes com covid-19 
Em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, o Tribunal de Contas da Paraíba, por 
meio do Espaço Cidadania Digital do TCE, participou do desenvolvimento de um sistema 
de gestão de dados para monitorar, em tempo real, o cumprimento do isolamento domi-
ciliar de pessoas com resultado positivo e dos casos suspeitos de Covid-19 na cidade. |  
https://bit.ly/2Ve86ZL 

TCEPB | Unidos, Tribunais de Contas brasileiros adotam ações para combate ao coro-
navírus 
Todos os participantes do encontro, sem exceção, confirmaram a adoção de medidas de 
prevenção e combate à propagação da doença, que foi considerada pandemia pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde). |  https://bit.ly/2RGC6LG 

TCEPB | Coronavírus: nova determinação do TCE-PB suspende expediente e prazos 
processuais 
A Portaria do TCE, assinada pelo conselheiro Arnóbio Viana, ressalta que o objetivo mai-
or é de prevenir e conter a propagação da pandemia do coronavírus, no esforço de pre-
servar a saúde dos servidores, dos usuários externos e, por conseguinte, da sociedade 
em geral. |  https://bit.ly/3bpkEmV 

TCEPB | TCE-PB estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus 
A portaria estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo corona-
vírus (COVID-19), classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. |  
https://bit.ly/2XGpDeW 

TCEPB | TCE E UFPB adiam 2ª Conferência Brasileira de Direito & Arte para evitar 
disseminação do coronavírus 
As novas datas serão divulgadas oportunamente. |  https://bit.ly/2XzTgOS 

TCEGO | Direito Administrativo em tempos de coronavírus 
Instituições se reúnem para montar uma programação especial sobre o Direito Adminis-
trativo e a epidemia Covid-19 | https://bit.ly/2K7Jrjb 

TCEGO | Indício de sobrepreço leva TCE-GO a suspender pagamento de R$ 1,8 milhão 
por álcool 
Produto adquirido pela Secretaria de Educação tem valor muito superior ao pago pela 
Secretaria de Segurança Pública. | https://bit.ly/2yeiAPL 

TCEGO | Podccast do TCE-GO destaca pandemia da Covid-19 
O tema levantou várias questões que o Brasil vem passando com a Covid-19 e as mudan-
ças na forma de fiscalizar e garantir o controle externo. | https://bit.ly/2xouk2f 
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TCEGO | TCE-GO mantém produção na quarentena 
Processos continuam tramitando, embora prazos estejam suspensos. | https://bit.ly/
2Ve9nQx 

TCEGO | Fiscalização do TCE-GO se adapta ao teletrabalho 
Medida visa adequar a atuação do Tribunal às ações de controle à propagação do 
Covid-19 | https://bit.ly/3epxzqH 

TCEGO | TCE-GO reavalia despesas para enfrentamento da crise 
Medidas incluem o não pagamento de correção do auxílio-alimentação e estudo de cená-
rios de impacto no orçamento do TCE, com a apresentação de medidas de contenção. | 
https://bit.ly/3cjXDBJ 

TCEGO | Tribunais de Contas discutem prevenção ao Covid-19 por videoconferência 
Encontro foi proposto pelo presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais 
de Contas (CNPTC), Joaquim de Castro Neto, do TCM-GO | 
https://bit.ly/3erOYz6 

TCEGO | TCE-GO anuncia medidas para conter a disseminação do Coronavírus 
Regras alteram rotina de trabalho no Tribunal e estão de acordo com orientações do Mi-
nistério da Saúde | https://bit.ly/2z5egTs 

TCEMG | TCEMG cria comitê para auxiliar Estado e municípios no combate à Covid-19 
O comitê tem por objetivo criar uma frente de apoio e orientação prévia aos jurisdicio-
nados, nas ações referentes ao combate à pandemia da COVID-19, bem como estabele-
cer as diretrizes para monitorar as medidas de combate ao novo Coronavírus adotadas 
pelo Estado e pelos Municípios. | https://bit.ly/3cswSLD 

TCEMG | Tribunal cria acesso direto para dúvidas relacionadas à pandemia da 
Covid-19 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais criou um novo canal de comunicação 
com o cidadão e os jurisdicionados para dúvidas, sugestões e informações acerca da atu-
ação durante a pandemia do novo Coronavírus. | https://bit.ly/2yZS0Kt 

TCEMG | Portaria regulamenta trabalho remoto no TCEMG durante pandemia 
Regulamentação do trabalho remoto no Tribunal de Contas mineiro, durante a situação 
de emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus. | 
https://bit.ly/2RX3xBd 

TCEMG | Ouvidoria do TCEMG recebe manifestações regularmente 
Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá encaminhar à Ouvidoria do TCEMG denúncias 
informais de possíveis irregularidades em compras públicas neste período de emergência 
de saúde causada pela pandemia do Covid-19. | https://bit.ly/3erRcyv 
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TCEMG | TCEMG suspende eventos e reuniões por prazo indeterminado como medida 
de prevenção ao coronavírus 
Também estão suspensas as aulas presenciais da Escola de Contas e Capacitação Profes-
sor Pedro Aleixo, as celebrações e atividades no Cenáculo do Tribunal de Contas e os en-
saios do Coral do Tribunal de Contas. | https://bit.ly/2ykudoa 

TCEPE | TCE e MPF vão atuar em parceria no enfrentamento à Covid-19 
Tribunal de Contas do Estado e Ministério Púbico Federal (MPF) vão atuar em parceria, 
auxiliando o Poder Público no enfrentamento ao novo coronavírus. | https://bit.ly/2Va-
aLDH 

TCEPE | TCE lança hotsite com orientações aos gestores sobre coronavírus 
Com o objetivo de prestar informações e orientações aos gestores públicos durante a 
pandemia do COVID-19, o Tribunal de Contas do Estado lançou um hotsite especial que 
reúne vários conteúdos sobre os trabalhos que vêm sendo realizados pela Instituição no 
período de enfrentamento ao coronavírus. | https://bit.ly/2xBr834 

TCEPE | Instituições reforçam a importância das medidas de prevenção ao coronaví-
rus 
O Tribunal de Contas do Estado, juntamente com o Ministério Público Federal, Tribunal 
de Justiça de Pernambuco,  Ministério Público de Pernambuco, Ministério Público do Tra-
balho, Ministério Público de Contas, Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública 
do Estado, publicaram um comunicado conjunto reforçando a importância das medidas 
de prevenção para conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19), sobretudo o iso-
lamento domiciliar. | https://bit.ly/34CSHFx 

TCEPE | Covid-19: TCE lança campanha para compra de equipamentos
A luta no enfrentamento do novo coronavírus não é uma responsabilidade apenas do Po-
der Público, mas exige um compromisso e esforço coletivo também das instituições e so-
ciedade civil para colaborar com as medidas instituídas pelos órgãos de saúde e auxílio 
aos mais necessitados. | https://bit.ly/3cnnBUQ 

TCERO | TCE-RO faz novas determinações à Saúde 
Por meio de decisão monocrática, o Tribunal de Contas determinou a retomada de obras 
do Cemetron e mais agilidade nos diagnósticos clínicos relativos à Covid-19 | https://
bit.ly/2z2OAGV  

TCERO | Isolamento social como prevenção à Covid-19 
Medida defendida pelo TCE-RO e MPC-RO, isolamento social é destacado por estudiosos 
como fundamental para prevenção à pandemia causada pelo novo coronavírus. | 
https://bit.ly/2RHgZJk 
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TCERO | Vídeo aborda ações do TCE-RO e MPC-RO 
Vídeo foi produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Contas (As-
com/TCE-RO) sobre ações, atividades e procedimentos feitos pela Corte e pelo Ministé-
rio Público de Contas (MPC-RO) nesse período marcado pela pandemia. | https://bit.ly/
2z6pOpx 

TCERO | Covid: Manifestação dos órgãos de controle e justiça 
Os órgãos de controle e justiça de Rondônia divulgaram vídeo com manifestação acerca 
das medidas de combate à proliferação do novo coronavírus no Estado. | https://bit.ly/
3ep0GdN 

TCERO | Orientações devido à declaração de calamidade pública 
TCE-RO institui atos e diretrizes para orientar gestores em relação aos gastos públicos 
diante da declaração de calamidade pública. | https://bit.ly/2VAJ8mn  
 
TCERO | Plantão do Controle Externo vai orientar gestores  
TCE-RO estabelece plantão para esclarecer dúvidas de gestores sobre gastos em razão do 
estado de calamidade pública | https://bit.ly/3aax3JF  

TCERO | TCE-RO restringe acesso físico à sua sede 
Portaria publicada nesta segunda-feira determinada, entre outros, a restrição de acesso 
físico à sua sede, assim como a adoção de teletrabalho. | https://bit.ly/3acbSqI 

TCERR | COVID-19: Tribunais de contas avaliam atuação na pandemia 
Uma atualização das ações relacionadas à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e o 
acompanhamento de processos legislativos, com perspectivas de impactos no Controle 
Externo: foram dois dos temas pautados para a reunião conjunta das entidades que re-
presentam o Sistema Tribunais de Contas do Brasil: Atricon, CNPTC, Abracom, Audicon e 
IRB. | https://bit.ly/2XCHnYi 

TCERR | Jurisdicionados devem informar ao TCE-RR todas as contratações para en-
frentar covid-19 
Em razão da necessidade de conferir prazos e instrumentos mais ágeis para a máxima 
efetividade do Plano Especial de Fiscalização COVID-19, aprovado pela Resolução nº 
008/2020, tendo em vista a natureza excepcional da matéria e da dinamicidade dos atos 
e fatos praticados durante o estado de calamidade pública nacional pelos gestores dos 
órgãos jurisdicionados, o Tribunal de Contas de Roraima (TCERR) aprovou a Instrução 
Normativa nº 004/2020. | https://bit.ly/3ag9CPc  

TCERR | TCE-RR institui sessões virtuais durante período de contenção da covid-19 
Em complemento às medidas visando à prevenção dos riscos decorrentes da doença cau-
sada pelo novo coronavírus no âmbito do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), a pre-
sidente Cilene Salomão instituiu, por meio da Resolução n. 007/2020, a realização das 
sessões plenárias da instituição de forma virtual. | https://bit.ly/2VdmG3z 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TCERR | Prazos de remessa de informações estão suspensos temporariamente 
Medida suspende temporariamente os prazos de remessa de documentos, dados e in-
formações aos sistemas da instituição. | https://bit.ly/2K5WSjJ 
 
TCERR | TCE-RR institui comitê para acompanhar gastos dos órgãos executivos 
O Comitê tem como função o acompanhamento simultâneo das ações custeadas, no todo 
ou em parte, com recursos públicos estaduais ou municipais para o combate da pande-
mia no novo Coronavírus, inclusive a fiscalização de licitações e contratações diretas re-
alizadas durante o período de emergência. | https://bit.ly/34FR49X 
 
TCERR | TCE-RR estabelece medidas para gestores da Sesau e Seinf durante crise 
Em Roraima o desafio é ainda maior do que o enfrentado pelos demais entes federativos, 
devido à infraestrutura do Estado. | https://bit.ly/34DTG8i  
 
TCESC | Nota de esclarecimento do TCE/SC sobre a contratação do Hospital de Cam-
panha de Itajaí  
Diante de notícias veiculadas acerca de sua participação na contratação do Hospital de 
Campanha Covid-19 em Itajaí, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/
SC) vem a público para prestar esclarecimentos. | https://bit.ly/3ajzWbu 

TCESC | TCE/SC recomenda que Governo do Estado suspenda pagamentos da parcela 
fixa da indenização pelo uso de veículo próprio em serviço durante o período de iso-
lamento social 
Para o presidente, a iniciativa é necessária e oportuna, diante das medidas de distanci-
amento social adotadas por força da pandemia causada pelo novo coronavírus, as quais 
impactam diretamente sobre a forma de prestação dos serviços públicos. | 
https://bit.ly/2VA2gka 

TCESC | Ouvidoria do TCE/SC registra aumento no número de denúncias e reclama-
ções relacionadas a compras públicas em período de pandemia 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) registrou pelo menos 17 denúncias re-
lacionadas a dispensas de licitação ou inexigibilidades para compra de material e execu-
ção de obras. Os dados são da Ouvidoria da Corte de Contas. | https://bit.ly/2VuUOHa 

TCESC | Diretorias técnicas do TCE/SC mantêm produtividade durante trabalho re-
moto 
O incentivo à inovação e ao uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação e 
de inteligência artificial — uma das metas da atual gestão do Tribunal de Contas de San-
ta Catarina — tem auxiliado no desempenho positivo da Instituição, principalmente da 
área técnica, durante a situação de emergência devido ao novo coronavírus. | 
https://bit.ly/2K5Ro8F 
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TCESC | TCE/SC suspende concurso público para cargo de auditor fiscal de controle 
externo e formação de cadastro de reserva 
A publicação do edital que trata da realização do concurso público para seleção e provi-
mento de 40 vagas no cargo de auditor fiscal de controle externo e formação de cadas-
tro de reserva do Tribunal de Contas de Santa Catarina está suspensa. | https://bit.ly/
2K9zlyd  

TCESC | Suspensa circulação de pessoas no TCE/SC  
A iniciativa vai ao encontro do decreto do Governo do Estado, que trata de ações relati-
vas ao cenário epidemiológico de Santa Catarina, o qual aponta a expansão da transmis-
são comunitária na região Sul catarinense. | https://bit.ly/3bbGwSA  

TCESC | TCE/SC estabelece novas medidas de contenção de gastos diante dos refle-
xos econômicos da pandemia do novo coronavírus  
Segundo o presidente, a crise econômica provocada pela Covid-19 também terá impacto 
no repasse do duodécimo feito, mensalmente, aos poderes e órgãos constitucionais. |  
https://bit.ly/2Kbzkdf 

TCESC | Portaria do TCE/SC regulamenta medidas voltadas aos servidores não subme-
tidos ao trabalho a distância  
A norma considera as regras para realização, sempre que possível, do trabalho a distân-
cia — instituídas pela Portaria 91/2020 —, durante a suspensão de acesso às dependênci-
as do TCE/SC, pelos servidores efetivos e comissionados. | https://bit.ly/2KboDXX  

TCESC | TCE/SC integra grupo especial de análise de compras emergenciais do Estado 
O objetivo é garantir transparência às compras realizadas pela Secretaria da Saúde e 
combater a elevação de preços sem justificativa. | https://bit.ly/2XD0Yrl 

TCESC | TCE/SC, Tribunal de Justiça, Ministério Público de SC e Assembleia Legislati-
va anunciam medidas para reduzir custos 
Em nota oficial conjunta, foram listadas ações voltadas para enfrentar a redução na ar-
recadação de impostos, que terá impacto negativo nas receitas dos poderes e dos ór-
gãos, sem que implique no comprometimento dos serviços à população. | https://bit.ly/
2XEuTzx  

TCESC | Presidente do TCE/SC participa de reunião do CNPTC, por videoconferência, 
para discutir ações de combate ao novo coronavírus  
Em pauta, as ações voltadas ao controle da propagação do Covid-19 — considerado pan-
demia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) — nas diversas unidades da Federação, 
e as formas pelas quais as Cortes de Contas brasileiras estão contribuindo neste momen-
to de dificuldades. | https://bit.ly/3cofO9u 

TCESC | TCE/SC suspende prazos para envio de dados, informações, demonstrativos 
e documentos durante o período da pandemia do novo coronavírus 
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A medida foi adotada pelo presidente Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, diante da pan-
demia do novo coronavírus, e terá vigência até que haja disposição em contrário.  
| https://bit.ly/3clPpcd 
 
TCESC | Diretorias do TCE/SC respondem principais dúvidas dos gestores públicos 
quanto à legislação durante o combate ao coronavírus  
O propósito é orientar os gestores públicos nas ações administrativas voltadas ao comba-
te à pandemia e ao amparo dos cidadãos em estado de vulnerabilidade socioeconômica. 
| https://bit.ly/2XQGFXR  

TCESC | TCE/SC cria espaço no Portal que reúne informações importantes relaciona-
das ao período da pandemia do novo coronavírus 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina criou, no seu Portal na internet (www.tce.sc.-
gov.br), o espaço “Informações Importantes do TCE/SC” para ser um canal de comunica-
ção com os gestores públicos e com os cidadãos em geral neste período da pandemia 
causada pelo novo coronavírus. | https://bit.ly/34JMHdZ  

TCESC | Presidente reúne, por videoconferência, diretores das unidades técnicas 
para avaliar atuação do TCE/SC durante o período da pandemia do novo coronavírus  
“O momento sem precedentes que estamos atravessando deixa ainda mais evidente o 
fato de que o Tribunal de Contas de Santa Catarina precisa deslocar o foco da sua atua-
ção, com urgência, passando a priorizar processos relevantes e que efetivamente tragam 
resultados positivos para as contas  públicas e para a gestão e governança dos jurisdicio-
nados.” A manifestação do presidente do TCE/SC, conselheiro Adircélio de Moraes Fer-
reira Júnior, foi feita durante reunião com os diretores das unidades técnicas. | https://
bit.ly/2K5wYN0  

TCESC | TCE/SC disponibiliza roteiro para realização de dispensa de licitação em 
contratações decorrentes da pandemia da Covid-19 
A proposta do formulário é possibilitar aos gestores a adoção de medidas de tratamento 
de riscos e maior segurança na tomada de decisão. | https://bit.ly/2yez2zv 

TCESC | TCE/SC orienta municípios quanto a compras junto à micro e pequenas em-
presas 
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, encaminhou a todos os municípios catarinenses a orientação para 
que, nesse período de situação de emergência decorrente da pandemia do coronavírus, 
atentem para a Lei nº 123/2006, que estabelece tratamento diferenciado nas aquisições 
públicas, para as microempresas e empresas de pequeno porte. | https://bit.ly/2wMO-
Glo 

TCESC | TCE/SC alerta para consequências negativas no cenário macroeconômico-fis-
cal do Estado caso haja adiamento no recolhimento de ICMS 
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A proposta prorroga o prazo de recolhimento de ICMS de empresas que tiveram suas ati-
vidades suspensas, total ou parcialmente, em função dos impactos econômicos e sociais 
decorrentes da decretação, em Santa Catarina, de calamidade pública causada pela 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). | https://bit.ly/2XAbYpA  

TCESP | Tribunal de Contas desenvolve painel de monitoramento do coronavírus 
O infosite tem como objetivo atualizar Conselheiros, Procuradores, Auditores, servidores 
públicos do órgão e a população sobre a pandemia do COVID-19. | https://bit.ly/3cyupi-
Pa  

TCESP | Corte de Contas solicita que gestores tenham atenção aos gastos com coro-
navírus  
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) enviou recomendação a todos os 
gestores e ordenadores de despesas para que, em função dos esforços no combate à 
pandemia do coronavírus, busquem redefinir os gastos e priorizem a aplicação dos recur-
sos orçamentários nos setores de Saúde e de Assistência Social. | https://bit.ly/3csN8MF  

TCESP | TCESP planeja realizar sessões de julgamento por videoconferência 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) está concluindo um projeto para 
possibilitar que as sessões ordinárias de julgamento, do Pleno e das Câmaras, ocorram 
por meio de videoconferência. | https://bit.ly/2yh2AfS  

TCESP | Tribunal de Contas orienta municípios em estado de calamidade pública 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em função da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19) e do reconhecimento, pela Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp), dos decretos de estado de calamidade nos municípios, listou aos ges-
tores uma série de orientações, nas quais pede atenção à boa aplicação dos recursos e 
aconselha cautela na abertura de novas licitações e em ajustes de contratos. | https://
bit.ly/3cjxXFp  

TCESP | Presidente participa de videoconferências para tratar de ações contra a CO-
VID-19 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues, em razão das medidas preventivas para evitar a contaminação pelo novo co-
ronavírus (COVID-19), adotou o uso da tecnologia de videoconferência para se reunir 
com autoridades e Chefes de Poderes do Estado. | https://bit.ly/34DYBpM 

TCESP | TCESP regulamenta uso de videoconferência em sessões de julgamento 
Ao considerar a necessidade de retomar as atividades próprias de suas competências, 
respeitadas as medidas adotadas pelos órgãos de saúde pública de prevenção à 
COVID-19, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) decidiu realizar as ses-
sões de julgamento, em caráter excepcional e temporário, pelo sistema eletrônico de 
videoconferência, em lugar das sessões presenciais. | https://bit.ly/34GNixh  
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TCESP | Colegiado adota tecnologia de videoconferência para definir resoluções 
A adoção da modalidade videoconferência nas decisões do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP) se insere no contexto de colaboração da instituição no cenário de 
isolamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus e previsto por meio de de-
cretos governamentais. | https://bit.ly/34MMKpC 

TCESP | Alesp reconhece estado de calamidade dos municípios paulistas 
O plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o Projeto de 
Decreto Legislativo (PDL) n° 5/2020, que reconhece o estado de calamidade pública nos 
644 municípios do Estado em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. | 
https://bit.ly/3cjysPN 

TCESP | TCESP adota teletrabalho preferencial e horário diferenciado de funciona-
mento  
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em face da pandemia do novo co-
ronavírus (COVID-19), determinou uma série de medidas temporárias e ações preventivas 
para preservar os servidores, os jurisdicionados e a população. | https://bit.ly/3bfsQ8T 

 TCESE | TCE adota série de medidas para ajudar no combate à propagação do coro-
navírus 
A norma inclui restrições de acesso à sede da instituição, bem como às sessões das Câ-
maras e do Pleno, amplia o regime de teletrabalho, suspende o atendimento presencial 
e intensifica ações de conscientização por meio dos seus canais de comunicação. | 
https://bit.ly/2xoO6uv 

TCESE | Corpo técnico do TCE debate estratégias de controle durante pandemia 
As considerações técnicas serão examinadas pelo colegiado, que definirá suas aplica-
ções. | https://bit.ly/2yofit9  

TCESE | Presidente do TCE assegura controle dos gastos públicos mesmo com decre-
tação de calamidade  
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) seguirá com o devido acompanhamento dos 
atos praticados pelos gestores públicos durante esse período de pandemia do coronaví-
rus. A afirmação é do conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, que chama atenção 
para as medidas fiscalizatórias adotadas pelo colegiado diante da decretação de calami-
dade pública nos municípios sergipanos. | https://bit.ly/3etpz7Z  
 
TCESE | Tribunal de Contas regulamenta procedimentos para adoção das sessões vir-
tuais  
Conforme o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, o novo Ato se insere no con-
texto de intensificação dos trabalhos da Corte de Contas, mesmo nesse cenário de iso-
lamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus. | https://bit.ly/2VaRNwQ  
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TCESE | Presidente do TCE reúne diretores e coordenadores para debater contenção 
de despesas 
A ação foi motivada pelo cenário de calamidade pública ocasionado pela pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19). | https://bit.ly/3bd9jpT  

TCESE | Coronavírus: Tribunal de Contas institui plano de contingenciamento de des-
pesas 
A ideia é que a economia gerada com o ato seja investida pelo Estado em ações de com-
bate à pandemia do coronavírus. | https://bit.ly/2XJ6EAb  
 
TCESE | TCE atualiza sistema de auditoria para fiscalizar despesas relacionadas ao 
coronavírus 
As novidades estão no módulo “licitações”, categoria “dispensa”, com base legal na Lei 
13.979/2020, que flexibiliza a forma de aquisição de bens e serviços durante esse perío-
do. | https://bit.ly/2xoWU3y  
 
TCESE | Tribunal de Contas realiza sua primeira sessão em ambiente virtual 
Motivada pela necessidade de isolamento social, devido à pandemia do coronavírus, a 
reunião online foi viabilizada pela Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT), após 
determinação do conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro. | https://bit.ly/2XLBwAh  
 
TCESE | Presidente do TCE/SE participa de reunião com entidades do Sistema Tribu-
nais de Contas do Brasil  
Entre os aspectos debatidos, destaque para a fiscalização dos recursos destinados à saú-
de, as contratações emergenciais de pessoal e a realização de obras. | https://bit.ly/
2z5dqWM 

TCEAC | Tribunal de Contas do Acre publica portaria com medidas para a redução do 
potencial contágio covid-19  
Estão suspensas as realizações de eventos coletivos, incluindo as atividades da Escola de 
Contas, viagens de membros e servidores pelo período de 30 dias. | https://bit.ly/
2wJxg9h  
TCEAC | Servidores do TCE/AC estão trabalhando em regime de home office em vir-
tude da pandemia covid-19 
Entre as principais medidas estão: o atendimento prestado ao jurisdicionado que passou 
a ser realizado preferencialmente, por meio  eletrônico  ou telefônico. | https://bit.ly/
34LVP1N  

TCEAC | TCE/AC prorroga prazos em nova portaria 
Em virtude dos impactos provocados pelo combate à propagação da COVID-19 no âmbito 
das instituições públicas estaduais e municipais, o Tribunal de Contas do Estado do Acre 
TCE/AC, publica no Diário de Contas, Portaria nº 068/2020 adotando novas medidas. | 
https://bit.ly/2VBzMXm  
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TCEAL | Presidente do TCE-AL fala sobre medidas tomadas pelo tribunal diante do 
Coronavírus 
Foram citadas medidas restritivas tomadas pelo tribunal em relação aos seus funcionári-
os, diante do Coronavírus, e formas de atuação eletrônica adotadas pela instituição em 
meio à pandemia. | https://bit.ly/2VslRD2  

TCEAL | TCE-AL adota estratégias para manter atividades da instituição em meio à 
pandemia  
O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL) tem desenvolvido mecanismos para 
continuar cumprindo com as atividades do órgão de controle e, assim, contribuir para a 
qualidade e efetividade dos serviços públicos. | https://bit.ly/3bcScEp  

TCEAL | Secretário de Saúde de Alagoas fala sobre as novas medidas de enfrenta-
mento ao coronavírus no estado  
A regulamentação da utilização deste medicamento foi publicada no Diário Oficial de 
hoje e, segundo o secretário, segue rigorosamente as recomendações técnicas da Socie-
dade Alagoana de Infectologia. | https://bit.ly/2RFh8N2  

TCEAP | Tribunal de Contas do Amapá publica orientações e medidas de enfrenta-
mento ao coronavírus 
Para estagnar a propagação do vírus, a presidência do TCE Amapá  passa a priorizar o 
atendimento ao público externo por meios eletrônicos ou telefônicos; realizar reuniões 
internas, preferencialmente por meio de videoconferência; e suspendeu quaisquer even-
tos programados. | https://bit.ly/34HKzDr 

TCEAP | TCE Amapá publica novas recomendações de prevenção ao coronavírus 
O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, considerando as orientações do Ministério da 
Saúde e os decretos de n.1413 e 1414/2020 do Governo do Estado, estabeleceu novas 
medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (COVID-19) a serem cumpridas 
pelo órgão. | https://bit.ly/2K9zTEm 

TCEAP | Guia orienta gestores públicos sobre atos de pessoal, contratações e prazos 
O guia com perguntas e respostas (originalmente publicado pelo TCE/SC), tem o propósi-
to de orientar os gestores públicos na quarentena e amparar os cidadãos em estado de 
vulnerabilidade socioeconômica. |  https://bit.ly/34DUIkR 

TCEAP | Membros do TCE Amapá realizam sessões virtuais 
A pauta da sessão ordinária teve 35 processos envolvendo admissão de pessoal, pensão, 
tomada de conta especial, consultas ao Pleno do TCE Amapá e emissão de certidão. |   
https://bit.ly/2RGkS12 

TCEAM | Presidente do TCE adota medidas de prevenção ao COVID-19 em portaria 
Em virtude da pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus — COVID-19 e se-
guindo recomendações do Ministério e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), o pre-

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://bit.ly/2VslRD2
https://bit.ly/3bcScEp
https://bit.ly/2RFh8N2
https://bit.ly/34HKzDr
https://bit.ly/2K9zTEm
https://bit.ly/34DUIkR
https://bit.ly/2RGkS12


sidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, estabele-
ceu, por meio da Portaria nº 154/2020, uma série de medidas temporárias de prevenção 
ao coronavírus. | https://bit.ly/2RXr3ht 

TCEAM | TCE-AM prorroga prazo para entrega de prestação de contas 
A decisão visa não prejudicar os gestores tendo em vista a crise na saúde pública em de-
corrência do novo Coronavírus (Covid-19). | https://bit.ly/3bfcM78  

TCEAM | TCE altera datas para envio das prestações de contas mensais de janeiro e 
fevereiro 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) alterou as datas-limites para o envio eletrô-
nico da Prestação de Contas Mensal (PCM) dos municípios e órgãos da Administração Di-
reta e indireta referentes aos meses de janeiro e fevereiro deste ano. | https://bit.ly/
34EMCIB 

TCEAM | Tribunal cria comitê para fiscalizar recursos destinados ao combate ao CO-
VID-19 no AM 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) criou um comitê de monitoramento para 
fiscalizar a destinação e a aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais desti-
nados as ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus – o COVID-19 – 
no Amazonas durante o período de emergência. | https://bit.ly/2VaXfzO 

TCEAM | TCE-AM realiza desinfecção e sanitização para combater COVID-19 e outras 
doenças 
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) colocou em prática mais uma me-
dida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19. A 
Corte de Contas do Amazonas passou por procedimentos de desinfecção e sanitização. | 
https://bit.ly/2wHJPBO 

TCEAM | TCE-AM cria atendimento virtual para gestores públicos  
Para facilitar o contato dos gestores públicos do Amazonas e tirar dúvidas quanto ao en-
vio de documentações ou outro serviços do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o 
presidente do TCE-AM, Mario de Mello, disponibiliza à sociedade, a partir de hoje, um 
robô para atendimento virtual, por meio do WhatsApp. | https://bit.ly/3ewnpor  

TCEAM | Luzes verdes na fachada do TCE-AM homenageiam profissionais de saúde 
As luzes verdes, que além de serem símbolos do uniforme desses profissionais, represen-
tam a esperança, a saúde e a vitalidade, ficarão acessas em todo o período de isolamen-
to e de tratamento dos acometidos pelo coronavírus. | https://bit.ly/2XGkGmi 

TCEAM | TCE-AM lança nota técnica sobre uso de recursos durante o combate à Co-
vid-19 
Para auxiliar os gestores públicos sobre o uso de recursos destinados ao combate do novo 
coronavírus (Covid-19), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Secre-
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taria Geral de Controle Externo (Secex), emitiu uma nota técnica orientando sobre os 
aspectos legais que envolvem situações de calamidade, assim como a legislação excep-
cional que regulamenta o enfrentamento da crise sanitária. | https://bit.ly/34DyiQu 
 
TCEAM | TCE-AM realiza primeira sessão virtual e multa prefeita de Pauini em R$ 
505,8 mil 
De forma inédita e driblando o isolamento social ocasionado pela pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou a 8ª sessão 
ordinária de 2020, em ambiente virtual. A sessão no Plenário Virtual da Corte de Contas 
foi transmitida ao vivo pelo canal do TCE-AM no Youtube e acompanhada por mais de 450 
pessoas. | https://bit.ly/2K8nm4b  
 
TCEAM | Comitê do TCE-AM que monitora uso de recursos para combate à Covid-19 
apresenta primeiro relatório 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, 
apresentou aos membros da Corte de Contas o primeiro relatório do Comitê de Monito-
ramento criado pelo TCE-AM para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados 
ao combate do novo coronavírus (Covid-19). | https://bit.ly/3enNq97 

TCECE | Ouvidoria do TCE Ceará atende mais de 150 solicitações em 15 dias 
O Tribunal de Contas do Ceará está recebendo as demandas dos cidadãos e jurisdiciona-
dos, exclusivamente por meio dos canais de atendimento a distância. | https://bit.ly/
2Vw101z  

TCECE | Secretaria de Serviços Processuais do TCE Ceará realiza mais de 200 aten-
dimentos 
Em duas semanas, a Secretaria de Serviços Processuais (SSP) do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará realizou 217 atendimentos. | https://bit.ly/3ajEe2B 

TCECE | Tribunais de Contas avaliam uniformização das ações em período de pande-
mia da Covid-19  
Uma atualização das ações relacionadas à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e o 
acompanhamento de processos legislativos, com perspectivas de impactos no controle 
externo: foram dois dos temas pautados na reunião conjunta. | https://bit.ly/2Vx21qd 

TCECE | Equipe multidisciplinar de controle externo fiscaliza contratações emergen-
ciais 
Uma equipe multidisciplinar de auditores tem atuado, de forma concomitante, para ana-
lisar os dados referentes a contratações emergenciais no Estado, realizadas neste perío-
do da pandemia causada pelo novo Coronavírus. | https://bit.ly/2KbAXHH 

TCECE | TCE Ceará lança campanha para divulgar medidas preventivas ao Coronaví-
rus 
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Intitulada “Juntos contra o Coronavírus”, a campanha de comunicação desenvolvida pelo 
TCE Ceará busca disseminar, de forma clara e objetiva, as principais medidas que vêm 
sendo adotadas pela Corte de Contas para minimizar os riscos decorrentes da Covid-19, 
doença causada pelo novo Coronavírus, no âmbito da instituição. | https://bit.ly/
2K8pb11 

TCECE | Parcerias institucionais do TCE Ceará são fortalecidas no combate ao Coro-
navírus 
O TCE Ceará está trabalhando junto com órgãos municipais, estaduais e nacionais na 
adoção de medidas para mitigar os efeitos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 
| https://bit.ly/3agXoG6  

TCECE | TCE Ceará vai acompanhar ações dos órgãos jurisdicionados no combate à 
Covid-19 
O Tribunal de Contas do Ceará está desenvolvendo uma série de estratégias para fiscali-
zar as contratações emergenciais, em nível estadual e municipal, que devem ocorrer 
neste período de enfrentamento ao coronavírus e diante da decretação de Emergência 
em saúde pública. | https://bit.ly/3cifYio 

TCECE | TCE Ceará implanta serviço de redirecionamento de chamadas durante o re-
gime de plantão 
A medida visa dar suporte às demandas do Tribunal durante o regime de plantão, com 
redução de carga horária e rodízio de servidores. | https://bit.ly/3clhHn7 

TCECE | TCE Ceará disponibiliza contatos para dúvidas gerais e demandas urgentes 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulga números de telefones e e-mails para 
envio de solicitações gerais, a serem atendidas pela Ouvidoria. | https://bit.ly/2VdF3Wo 

TCECE | Casa Militar do Governo realiza reunião virtual com oficiais integrantes dos 
órgãos do Estado 
O momento foi presidido pelo Chefe da Casa Militar, coronel Andrade Mendonça. | 
https://bit.ly/2Vxj4Z9  

TCECE | Plano de Contingenciamento de Despesas é instituído no âmbito do TCE Cea-
rá 
O documento, publicado no Diário Oficial Eletrônico da Corte, determina a imediata 
adoção, sem prejuízo de outras providências a serem oportunamente estabelecidas, de 
algumas medidas referentes a despesas e custeio com pessoal, como redução de inves-
timentos em novos equipamentos, entre outras medidas. | https://bit.ly/2RGK3jM 

TCECE | TCE Ceará julga quase 450 processos na terceira semana de Sessões exclusi-
vamente virtuais  
Com a suspensão temporária das sessões presenciais do Tribunal de Contas do Estado do 
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Ceará, o colegiado da Corte continua julgando e apreciando os processos por meio do 
Plenário Virtual, com recursos de tecnologia da informação. | https://bit.ly/34E5lnu 

TCEES | Presidentes de Tribunais de Contas avaliam atuação na pandemia 
A reunião foi promovida pelas entidades que representam o Sistema Tribunais de Contas 
do Brasil: Atricon, CNPTC, Abracom, Audicon e IRB. | https://bit.ly/3cmu0j5 

TCEES | Projeto Integrar debate monitoramento da educação durante crise do coro-
navírus  
Dentre os temas discutidos está a proposta de uma ação de monitoramento pelas Cortes 
de Contas de todo o país para atuação na área de educação, em virtude da pandemia 
causada pelo novo coronavírus. | https://bit.ly/3aeYZML  

TCEES | Protocolo via Internet: um serviço fundamental em tempos de coronavírus  
Precisa apresentar alguma documentação, como representação ou denúncia, ao Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) neste período de isolamento social? Utili-
ze o Protocolo via Internet, serviço disponibilizado pela Corte, há quase dois anos, para 
jurisdicionados e cidadãos. |  https://bit.ly/2yoqd67 
 
TCEES | Em teletrabalho, servidores eliminam estoque. Prazos de obrigações são 
prorrogados 
Reconhecendo a ocorrência do nível 3 de prevenção e enfrentamento à propagação do 
novo coronavírus, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) interrompeu 
todas as atividades na sede da Corte, ressalvada a manutenção dos serviços de vigilância 
e guarda patrimonial. | https://bit.ly/3eqbBUy 

TCEES | Suspensa abertura de processos de omissão devido à pandemia do coronaví-
rus 
Visando minimizar as consequências causadas aos municípios devido à decretação de 
pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e ao reconhecimento 
pelo Governo Federal do estado de emergência, o Plenário do Tribunal de Contas do Es-
tado do Espírito Santo (TCE-ES) decidiu não autuar processos de omissão em razão do 
não envio de informações e de documentos pelos jurisdicionados. | https://bit.ly/
3b9xwgC 

TCEES |  Responsabilidade social: 88% dos servidores do TCE-ES fazem teletrabalho 
88% dos servidores e estagiários trabalham de casa. Do total de 622 pessoas, 547 execu-
tam suas tarefas em home office. | https://bit.ly/2RH45ux 
 
TCEMA | TCE cria comitê de crise e amplia medidas de proteção contra coronavirus 
Diante da evolução da pandemia do novo coronavirus ( Covid-19) em todo o país, o Tri-
bunal de Contas do Estado baixou nova portaria dispondo sobre o modo de funcionamen-
to do órgão. | https://bit.ly/3cpGfvc  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TCEMA | Portaria do TCE normatiza procedimentos durante a emergência de saúde 
pública causada pelo coronavírus  
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu Portaria regulamentando os procedimentos 
de prevenção que devem ser adotados pelos servidores e pela instituição em virtude da 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organi-
zação Mundial da Saúde, em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-
19). | https://bit.ly/34GUjhs 

TCEMA | TCE emite nova Portaria com medidas preventivas à disseminação do coro-
navírus (Covid-19)  
A Portaria recebeu o número 344 e foi publicada hoje no Diário Oficial Eletrônico do 
TCE, providência necessária à vigência dos termos que estabelece. | https://bit.ly/
2ympzpH  
 
TCEMA | TCE- MA disponibiliza serviço remoto de protocolo eletrônico  
Em tempo de isolamento social e prevenção ao Covid-19, o TCE- MA, contribuindo com 
as medidas de enfrentamento à pandemia, disponibiliza serviço remoto de protocolo 
eletrônico destinado à apresentação, pela Internet, de documentos diversos, tais como 
defesas, recursos, juntada de documentos, etc., a processos em trâmite no TCE/MA. | 
https://bit.ly/2RDGPO8 

TCEMA | Nota Técnica do TCE orienta gestores públicos sobre ações durante a Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional  
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MA) emitiu Nota Téc-
nica com recomendações que devem adotadas pelos gestores públicos em razão da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretada pelo Ministério 
da Saúde em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus (Covid19). | https://
bit.ly/2XFxOIn  

TCEMA | TCE lança site para concentrar informações e orientações aos gestores e à po-
pulação durante pandemia causada pelo coronavírus (Covid 19)  
A Secretaria de Tecnologia e Inovação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 
(TCE/MA) desenvolveu um site para levar informações e orientações aos fiscalizados e 
servidores do TCE, e também aos cidadãos. | https://bit.ly/2z8q6fH  

TCEMT | TCE-MT e MPC fecham sedes, determinam trabalho remoto e suspensão de 
prazos  
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme An-
tonio Maluf, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho 
de Alencar, decidiram suspender todas as atividades dos órgãos pelos próximos 10 dias, 
por prevenção aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19). | https://
bit.ly/2K6jel9  
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TCEMT | Em caráter temporário, TCE-MT autoriza emissão de certidão positiva com 
efeito de negativa 
Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) em decor-
rência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), o presidente do Tribunal 
de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, autorizou, 
excepcionalmente e por período limitado, a expedição de certidão positiva com efeito 
de negativa. | https://bit.ly/34FTk0P 

TCEMT | Para orientar gestores, TCE-MT elabora estudo com medidas legais de en-
frentamento ao coronavírus 
A Secretaria Geral da Presidência do Tribunal de Contas de Mato Grosso (Segepres) ela-
borou um estudo técnico propositivo, com medidas legais de enfrentamento da Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) em decorrência da infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19). | https://bit.ly/2XAvHWa 

TCEMT | Contra estresse e baixa imunidade, TCE-MT disponibiliza vídeos para servi-
dores com exercícios para serem feitos em casa 
O isolamento se faz necessário para evitar a propagação do vírus, no entanto, a inter-
rupção de atividades físicas pode causar estresse e baixa imunidade. Foi pensando nisso 
que a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida, preparou vídeos com exercícios 
para os colaboradores fazerem em casa. | https://bit.ly/3clnd9u  
 
TCEMT | TCE-MT cria força tarefa e emite Nota Técnica com orientações aos gestores 
para enfrentamento ao coronavírus  
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme An-
tonio Maluf, anunciou a criação de uma força tarefa para auxiliar os gestores de todo o 
estado nesse momento de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19). | https://
bit.ly/2KaWCjq 

TCEMT | TCE-MT flexibiliza exigências para habilitação de empresas em licitação du-
rante enfrentamento ao coronavírus 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) acatou denúncia feita por meio da Ouvi-
doria-Geral do órgão e suspendeu, temporariamente, os efeitos das exigências editalíci-
as fundadas nos artigos 32 da Lei Federal nº 8666/93, para, durante a emergência em 
Saúde Pública, o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, a administração 
pública habilite a empresa licitante que apresentar a documentação exigida pelos Ins-
trumentos Licitatórios em cópias simples. | https://bit.ly/2KaWTms 

TCEMT | Força tarefa do TCE confere in loco disponibilidade de leitos para Coronaví-
rus 
A força tarefa criada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) para o enfrenta-
mento ao novo coronavírus (COVID-19) vai fiscalizar a disponibilidade dos leitos que vem 
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sendo informados pelo Poder Executivo para atender pacientes vítimas da doença. | 
https://bit.ly/34HGfEA 

TCEMT | Gabinete do conselheiro Luiz Henrique Lima realiza videoconferência para 
apresentação de trabalhos e definição de novas atividades remotas 
Na ocasião, foram considerados dois fatores que contribuem para a conquista de bons 
resultados em trabalho remoto: a necessidade de o conselheiro estabelecer, com clare-
za, o que é esperado de cada servidor do gabinete (assim como os prazos de entrega); e 
a contínua comunicação entre o conselheiro Luiz Henrique Lima e os servidores que o 
assessoram. | https://bit.ly/2z5Yt6R 

TCEMT | Relatório do TCE-MT aponta que 32 leitos de UTI estão disponíveis para tra-
tamento do coronavírus em Cuiabá e VG  
Relatório técnico elaborado pela força tarefa do Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) revelou que 32 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão disponíveis 
para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo novo coronavírus (COVID-19) 
em Cuiabá e Várzea Grande. | encurtador.com.br/uAEJM 

TCEMT | Em meio à pandemia, TCE-MT cria mecanismos para assegurar cumprimento 
de sua missão constitucional 
Para isso, tem adotado uma série de medidas, internas e externas, a fim de mitigar os 
efeitos decorrentes da pandemia. | https://bit.ly/3af2hj4 

TCEMT | Ouvidoria do TCE-MT recebe 112 chamados em 15 dias de trabalho remoto  
A Ouvidoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) recebeu 112 chamados em 
15 dias de trabalho remoto, que está sendo realizado por prevenção aos riscos de con-
taminação pelo novo coronavírus (COVID-19). | https://bit.ly/34MbzSr 

TCEMT | Devido à pandemia, TCE-MT prorroga prazo para prestação de contas anuais 
de governo e de gestão 
Em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT) prorrogou prazo para apresentação das prestações de contas anuais, de 
governo e de gestão, dos órgãos e entidades estaduais e municipais, referentes ao exer-
cício de 2019. | https://bit.ly/3bfkhuW 

TCEMT | TCE-MT e MPC retomam sessões virtuais a partir da próxima semana e pror-
rogam trabalho remoto 
O presidente do TCE-MT, Guilherme Maluf, que é médico, informou que o TCE e o MPC já 
haviam determinado ações preventivas, porém, diante do avanço do novo vírus no Brasil 
e a manutenção da precaução exigida por setores governamentais e não governamentais 
internacionais de saúde, entenderam a necessidade de prorrogação das medidas. | en-
curtador.com.br/eqXZ1  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TCEMT | TCE-MT repassa R$ 500 mil ao Senai para recuperação de respiradores me-
cânicos sem condições de uso 
O intuito do acordo técnico-financeiro-emergencial é recuperar os equipamentos para 
utilização no tratamento de pacientes acometidos pelo novo coronavírus (Covid-19) . |  
https://bit.ly/2K9Prbc  

TCEMT | TCE-MT prepara normas para evitar contaminação da COVID-19 no retorno 
dos trabalhos presenciais 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-M), em parceria com o Ministério Público de 
Contas (MPC), está preparando uma série de medidas a serem implementadas a partir do 
mês de maio para assegurar o retorno dos colaboradores ao trabalho presencial. | 
https://bit.ly/3bcfrOY  

TCEMT | TCE-MT regulamenta videoconferência para realização das sessões  
A adoção da tecnologia de videoconferência para a realização das sessões ordinárias e 
extraordinárias do Tribunal Pleno é de caráter excepcional e temporário. A medida esta-
rá em vigor durante o período da pandemia do coronavírus (COVID-19) e vai se submeter, 
no que couber, aos prazos e regras definidos no regimento interno para as sessões. | 
https://bit.ly/2xyIpdo  
 
TCEMS | Tribunal prorroga prazos processuais e estabelece home office  
Conforme a normativa, o serviço home office deverá ser cumprido em todas as ativida-
des de natureza administrativa e processual dos setores do TCE-MS em que seja possível 
desenvolver o trabalho por meio do acesso aos sistemas de informática em computado-
res pessoais dos servidores, em caráter temporário e excepcional. | https://bit.ly/
2RHcFto 

TCEMS | TCE-MS acompanha situação da saúde junto ao governo do Estado  
As medidas adotadas pela Secretaria de Saúde frente à pandemia do COVID-19 | https://
bit.ly/2RIbiuv 

TCEPA | AVISO PRESIDÊNCIA: Prorrogação do prazo de encaminhamento das contas de 
gestão – 2019 
Diante de um cenário de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
desde 16/03/2020 a Presidência do Tribunal de Contas do Estado tem adotado medidas 
temporárias de prevenção ao novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do TCE/PA. | 
https://bit.ly/2XD7C0K 

TCEPR | TCE-PR cria comitê de crise para demandas relacionadas ao coronavírus 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná instituiu o Comitê de Crise para Supervisão e 
Acompanhamento das Demandas Relacionadas ao Coronavírus. | https://bit.ly/2VzWD-
ma 
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TCEPR | Tribunal de Contas destina R$ 15 milhões para combater a Covid-19 no Pa-
raná 
Os recursos são provenientes do Fundo Especial do Controle Externo, que é composto 
pelas multas aplicadas a agentes públicos em processos julgados pela Corte. | 
https://bit.ly/2z6nfDR 

TCEPR | TCE orienta gestores do Paraná sobre licitações para enfrentar efeitos da 
Covid-19 
Tribunal de Contas orienta os gestores municipais e estaduais do Paraná em relação aos 
procedimentos licitatórios destinados à compra de insumos e contratação de serviços 
para enfrentar a situação de calamidade pública imposta pela doença e às aquisições 
rotineiras da administração pública. | https://bit.ly/2RHLdvM 

TCEPR | TCs adotam medidas uniformes para o combate à pandemia da Covid-19 
Por meio da Resolução Conjunta nº 1, as entidades representativas dos Tribunais de Con-
tas brasileiros emitiram uma série de diretrizes e recomendações para contribuir no 
combate à pandemia da Covid-19. | https://bit.ly/2XF2jy4 

TCEPR | Suprimento de fundos para enfrentar a Covid-19 deve seguir a legislação
A medida, também conhecida como adiantamento, consiste na antecipação de recursos 
a servidor previamente designado, que utilizará os valores para efetuar pequenas aquisi-
ções e contratações em favor do órgão público, com posterior prestação de contas. | 
https://bit.ly/3eqE5xy 

TCEPR | Veja as medidas adotadas pelo TCE-PR para combater a pandemia da 
Covid-19 
As medidas foram implantadas por meio de quatro portarias, assinadas pelo presidente, 
conselheiro Nestor Baptista: 163/20, 178/20, 195/20 e  196/20. Conheça as principais 
ações do Tribunal. | https://bit.ly/2Kdlo28 

TCEPR | Palestra online explica regras do suprimento de fundos para enfrentar Co-
vid-19  
Em palestra online, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná esclarece as regras de uti-
lização do suprimento de fundos para contratações de pequeno valor diante da pande-
mia causada pelo novo coronavírus. | https://bit.ly/2RFzFZC  

TCEPR | Tribunais de Contas avaliam sua contribuição no combate à Covid-19 
Atualização das ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) e acompanhamento de processos legislativos com perspectivas de causar im-
pacto no controle externo foram dois dos temas debatidos em reunião conjunta das en-
tidades que representam o Sistema Tribunais de Contas do Brasil. | https://bit.ly/2w-
NeCxg 
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TCEPI |TCE/PI suspende expediente presencial e prazos processuais até 30 de abril 
A medida se faz necessária para reduzir as possibilidades de contágio do coronavírus 
causador do COVID-19, seguindo orientações emanadas pelo Ministério da Saúde e pela 
Organização Mundial de Saúde, além dos decretos do Governo do Estado do Piauí e da 
Prefeitura de Teresina. | https://bit.ly/34NayK0 

TCEPI | TCE-PI orienta gestores sobre contratações para enfrentar efeitos da 
Covid-19 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí emite nota técnica para orientar gestores sobre 
contratações para enfrentar efeitos da pandemia. | https://bit.ly/34GotRM 

TCEPI | TCE/PI já realizou mais de 5.500 atos processuais durante a quarentena  
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) continua trabalhando a todo vapor para 
garantir as orientações necessárias aos gestores quanto à correta aplicação dos recursos 
(gastos) no combate à pandemia do novo coronavírus e demais temas de interesse da 
gestão pública, tudo com o trabalho remoto (home office), para assegurar o distancia-
mento social das equipes. | https://bit.ly/3adhMIf    

TCERJ | TCE-RJ pede esclarecimentos ao Estado sobre gastos com aplicativo de com-
bate ao coronavírus  
A decisão foi tomada após representação interposta pelo Instituto Observatório Político e 
Socioambiental, que requereu concessão de tutela provisória para que fosse suspenso o 
pagamento de qualquer recurso público para a elaboração do aplicativo, até que o TCE-
RJ se manifeste sobre o mérito da questão. | https://bit.ly/3adhMIf  

TCERJ | TCE-RJ aprova nota técnica sobre medidas para emergência de saúde públi-
ca 
O objetivo é colaborar com os gestores estaduais e municipais, a fim de oferecer refe-
rências técnicas e segurança jurídica à aquisição de bens e prestação de serviços neces-
sários ao enfrentamento da pandemia. | https://bit.ly/3ctd8Yh 

TCERJ | TCE-RJ suspende todos os prazos processuais até 30 de abril 
A medida inclui também os processos que cuidam das Contas de Governo estadual e mu-
nicipais. | https://bit.ly/2Vwp4l3 

TCERN | TCE designa equipe para acompanhar ações contra coronavírus e colaborar 
com governo e prefeituras 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) designou uma equipe intersetorial para acom-
panhar as medidas adotadas pelo Governo do Estado e pelos municípios do Rio Grande 
do Norte acerca da pandemia do Coronavírus – Covid-1. | https://bit.ly/2Kb5KVe 

TCERN | Tribunais de Contas oficializam ações em conjunto no combate à pandemia 
de coronavírus 
Em discurso unificado, entidades que representam o sistema dos Tribunais de Contas do 
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Brasil oficializaram em Resolução as medidas conjuntas adotadas para colaborar no en-
frentamento dos efeitos internos e externos decorrentes do coronavírus (COVID-19). | 
https://bit.ly/2VAykV4 

TCERN | COVID-19: TCE prorroga prazos e medidas preventivas em nova portaria  
O objetivo é diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 sobre o sistema de saúde. | 
https://bit.ly/2K79FlJ  

TCERN | Ouvidorias dos Tribunais de Contas reforçam o controle social durante pan-
demia de coronavírus 
O Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbo-
sa ressaltou a importância do controle social durante reunião virtual dos seus membros. 
| https://bit.ly/2VvvQHP 

TCERN | Tribunal de Contas inaugura sessão telepresencial com primeira transmissão 
ao vivo 
As sessões telepresenciais irão acontecer, em caráter extraordinário e enquanto durar o 
isolamento social realizado para conter a disseminação do Covid-19, nos mesmos dias e 
horários em que ocorriam as sessões presenciais do Tribunal de Contas, nas terças e 
quintas. | https://bit.ly/2wJWGnd 

TCERN | Nota técnica traz orientações para contratação temporária durante pande-
mia 
Ela traz orientações para que os gestores públicos possam realizar contratações tempo-
rárias, em caráter excepcional, durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, a 
nota técnica orienta como viabilizar a compensação previdenciária em processos de apo-
sentadoria. | https://bit.ly/2xC17ka  

TCERN | Tribunal de Contas orienta gestores sobre dispensa de licitação durante a 
pandemia de coronavírus  
A dispensa de licitação realizada com base na Lei 13.979 somente poderá ser realizada 
para contratar fornecedores de bens e prestadores de serviços enquanto perdurar a situ-
ação de emergência em saúde pública. | https://bit.ly/2VehXyP 

TCERN | Presidentes de TCs defendem socorro a estados e municípios e reforçam 
atuação do controle externo  
O governo federal deve prestar socorro imediato aos estados e municípios diante da 
crescente queda de arrecadação e aumento das despesas destinadas ao enfrentamento 
da crise. | https://bit.ly/34GxeeI  

TCERS | TCE-RS cria contato especial com gestores durante a crise do coronavírus  
A prioridade é garantir condições adequadas para a saúde da população e agilizar as me-
didas administrativas necessárias ao combate à epidemia. | https://bit.ly/34MkRxN 
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TCERS | Famurs e Tribunal de Contas lançam cartilha para gestores durante pande-
mia 
Lançamento ocorreu durante videoconferência entre o presidente do TCE-RS, Estilac Xa-
vier, o presidente da Famurs, Dudu Freire e seu vice-presidente, Maneco Hassen. O do-
cumento será enviado aos 497 Municípios do RS e ficará disponível no site das duas enti-
dades para consulta. | https://bit.ly/3aeiMM0 

TCERS | Entidades de servidores contribuem para a compra de equipamentos de 
combate ao novo coronavírus 
Uma das iniciativas foi a destinação de cerca de 18 mil reais, por parte da União Gaú-
cha, para a produção de 17 mil máscaras de escudo facial que serão distribuídas aos pro-
fissionais das unidades de saúde de todo o Estado. Para compor tais equipamentos, são 
necessários três componentes: testeiras, viseiras e presilhas. | https://bit.ly/2REynht  

TCERS |  Coordenação-Geral atualiza o protocolo de prevenção e controle do novo 
coronavírus 
Durante a vigência da Circular, os servidores e demais colaboradores do TCE-RS deverão 
observar resguardo domiciliar e executar as tarefas de sua responsabilidade em regime 
de trabalho remoto. | https://bit.ly/2xBg1Hr  

TCERS | TCE-RS facilita prestação de contas dos Municípios em função da Covid-19
As orientações visam a facilitar a execução das despesas direcionadas à contenção da 
doença e ampliar a transparência do gasto público, uniformizando e readequando suas 
prestações de contas às exigências da Lei. | https://bit.ly/2XFdZAFd 

TCETO | TCE/TO emite nota técnica para orientar gestores durante pandemia do co-
ronavírus
Intuito da Corte de Contas é facilitar as ações com maior agilidade e segurança jurídica 
| https://bit.ly/34HkapF 

TCETO | MPC/TO recomenda a gestores suspender revisões salariais durante pande-
mia 
Procurador-Geral orienta ainda que gastos sejam centralizados na saúde e áreas afeta-
das por conta do Coronavírus. | https://bit.ly/3coRHre 

TCETO | Em entrevista, conselheiro alerta sobre flexibilização da LRF durante pan-
demia 
André Luiz de Matos Gonçalves falou também sobre pedidos de emergência de alguns 
municípios. | https://bit.ly/2XHmsn4 

TCETO | Presidente Severiano Costandrade fala das ações do TCE-TO durante à pan-
demia 
O TCE-TO não tem medido esforços para agir como orientam as autoridades em saúde 
diante da pandemia do novo Coronavírus que assola o mundo, mas sem deixar de exercer 
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sua função fiscalizadora para a boa aplicação dos recursos públicos. | https://bit.ly/
3bgjTfw 

TCETO | TCE/TO determina que Estado e municípios identifiquem despesas de com-
bate ao Coronavírus  
Portaria 290/2020 publicada no Boletim Oficial da Corte estabelece ainda outras medi-
das. | https://bit.ly/2xCkfPd 

TCETO | TCE/TO e MPC montam comissões para acompanhar gastos no combate ao 
Coronavírus 
Objetivo também é colaborar com a efetividade das políticas públicas | https://bit.ly/
34R4oIV 

TCETO | Sistema Tribunais de Contas defende importância do Estado no combate à 
pandemia 
Reunião foi realizada por videoconferência | https://bit.ly/2VwuT1Y 

TCETO | Pleno do TCE-TO aprova a implantação de Sessão Virtual 
Conselheiros se reuniram em sessão extraordinária telepresencial | https://bit.ly/2Ka-
OOhK 

TCMSP | TCMSP passa a publicar boletim sobre ações estratégicas contra o coronaví-
rus adotadas no mundo  
O TCMSP com o objetivo de informar a respeito das ações estratégicas que foram  sendo 
adotadas em países onde a pandemia se instalou em momento antecedente ao Brasil, 
passa a publicar diariamente em seu Portal um boletim com a sinopse de notícias veicu-
ladas por órgãos da imprensa internacional que não foram destaque na imprensa nacio-
nal. | https://bit.ly/2VcI4WH  

TCMSP | TCMSP destina R$ 8,2 milhões de seu Fundo de Despesas para ações da Pre-
feitura contra o Coronavírus 
O TCMSP encaminhou à Câmara Municipal de São Paulo o PL (Projeto de Lei) nº 248/2020 
no qual, como medida excepcional, transfere, no exercício de 2020, o saldo de 8,2 mi-
lhões de reais de seu Fundo Especial de Despesas para a Conta Única do Tesouro Munici-
pal. | https://bit.ly/3enruex  

TCMSP | Por meio da ferramenta Íris, TCMSP dá transparência às contratações da Pre-
feitura para combate à pandemia da Covid-19 
As informações estão disponíveis por meio da ferramenta Íris (https://
iris.tcm.sp.gov.br), criada em 2018 pelo TCMSP para dar transparência ao orçamento e 
às contratações municipais. Na nova aba “Covid-19, adicionada à ferramenta, os interes-
sados têm acesso diário a esses dados. | https://bit.ly/3cqLUBx 

TCMSP | Questionamentos do TCMSP sobre procedimentos nos transportes durante 
pandemia são destaque em jornal 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Os questionamentos do conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP), Domingos Dissei, dirigidos à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 
de SP, foram objeto de matéria da edição de hoje do jornal Diário dos Transportes. | 
https://bit.ly/2ynN9SY 

TCMRJ | Vídeo institucional do TCMRJ durante a pandemia do Covid-19 
Assista o vídeo institucional do TCMRJ durante a pandemia do Covid-19. | https://bit.ly/
3erb6th  
 
TCMRJ | Núcleo de Auditoria apresenta resultados de teletrabalho  
Teletrabalho já estava sendo testado na rotina de núcleo da Secretaria Geral de Controle 
Externo e apresentando bons resultados. Confira no informativo de que modo o home 
office vem contribuindo para agilizar os fluxos de trabalho. | https://bit.ly/3elgzlv 
 
TCMBA | TCM julga 12 processos na primeira sessão por meio eletrônico  
Os trabalhos no Pleno do Tribunal – que haviam sido suspensos por duas semanas em ra-
zão do isolamento social determinado pelas autoridades de saúde para o controle da 
pandemia de Covid-19 – foram retomados com a análise e julgamento de 12 processos. | 
https://bit.ly/3bgnQ3Q 

TCMBA | TCM garante sustentação oral em sessão por meio eletrônico 
Com o objetivo de assegurar o mais amplo direito de defesa, o TCM criou um procedi-
mento que deverá ser seguido pelas partes interessadas ou por seus procuradores legal-
mente constituídos para – se desejarem – exercer o direito de sustentação oral durante 
as sessões. | https://bit.ly/2xxaMZi 

TCMBA | TCM orienta prefeitos sobre gastos durante pandemia 
O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Plínio Carneiro Filho, re-
comendou cautela aos prefeitos quando da execução de gastos públicos em ações para 
enfrentar a calamidade pública gerada pela pandemia de Covid-19. | https://bit.ly/3es-
JOTu  

TCMBA | TCM orienta gestores sobre procedimentos em tempos de covid-19  
Diversos prefeitos manifestaram dúvidas diante no novo cenário e apresentaram questi-
onamentos ao TCM – todos já devidamente esclarecidos pela AJU/TCM. | 
https://bit.ly/2VAelpE  

TCMGO | TCMGO amplia seus processos eletrônicos 
Novos protocolos facilitam o teletrabalho. | https://bit.ly/2xnIDUJ 

TCMGO | CNPTC : TCs não podem se dissociar da crise provocada pelo coronavírus  
Presidente Joaquim de Castro participou de episódio da série “Sobre Controle”, produzi-
da pelo TCE-GO. | https://bit.ly/2VBsItZ 

 IBRAOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 

https://bit.ly/2ynN9SY
https://bit.ly/3erb6th
https://bit.ly/3elgzlv
https://bit.ly/3bgnQ3Q
https://bit.ly/2xxaMZi
https://bit.ly/3esJOTu
https://bit.ly/2VAelpE
https://bit.ly/2xnIDUJ
https://bit.ly/2VBsItZ


TCMGO | TCMGO realiza Sessão do Pleno por videoconferência  
Acompanhe, a partir das 14h30, a sessão virtual do Pleno pelo canal do TCMGO no You-
Tube. | https://bit.ly/3agTmxo 

TCMPA | TCMPA suspende licitação da Prefeitura de Tucuruí que justificava combater 
Covid-19 

A medida cautelar foi emitida monocraticamente pelo conselheiro corregedor do TCMPA, 
Cezar Colares e a contratação da empresa K. J. das S. Carneiro Eireli está na ordem de R
$978.500,00. |  https://bit.ly/2wMCHUU  
 
TCMPA | TCMPA lança sessões virtuais e continua julgamentos de prefeituras e câma-
ras paraenses em época de pandemia 
Entre as inovações, inclui-se também o fato de que conselheiros e servidores continuam 
realizando as atividades de forma remota com o objetivo de manter os serviços essenci-
ais da Corte de Contas, trabalhando em home office. |  https://bit.ly/2K6dJ5Y 

TCMPA | Presidente Sérgio Leão participa de reunião virtual sobre impacto da pan-
demia na arrecadação estadual 
De acordo com informações do governo estadual durante a videoconferência, há possibi-
lidade da diminuição de até 10% no total da arrecadação do Pará, pela diminuição da 
atividade econômica, o que exigirá dos gestores públicos uma maior atenção sobre os 
gastos. | https://bit.ly/2K7n6Cb  

TCMPA | Escola de Contas do TCMPA anuncia atividades virtuais durante plantão ex-
traordinário 
O objetivo é colaborar com o constante aprendizado de servidores, jurisdicionados e da 
sociedade em geral por meio de uma lista de livros online e cursos por Ensino à Distância 
(EAD) neste período de distanciamento social. | https://bit.ly/2VetSg3 

TCMPA | TCMPA homologa cautelar que suspendeu licitação da Prefeitura de Tucuruí 
por não ter relação com pandemia do “novo coronavírus”  
O TCMPA homologou medida cautelar que suspendeu a dispensa de licitação da Prefeitu-
ra de Tucuruí, para contratação de agência de publicidade, no valor de quase R$ 1 mi-
lhão, sem comprovação de relação com a pandemia do “novo coronavírus” e por contra-
riar a legislação que rege a matéria. | https://bit.ly/3cqS8RV  

TCMPA | TCMPA estabelece home office para servidores como medida de prevenção 
ao coronavírus 
A execução do home office garante que as atividades do TCMPA tenham continuidade e 
incluem também os estagiários de nível médio e superior da Corte de Contas, que pode-
rão realizar atividades de estudo e pesquisa de forma remota, se fixadas pelas chefias 
imediatas. | https://bit.ly/2RCpXaD 
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TCMPA | Protocolo do TCMPA atenderá jurisdicionados e sociedade de forma online 
Entre as ações, está a implementação do plantão extraordinário, abrangendo o atendi-
mento de prefeituras, câmaras de vereadores, advogados, sociedade em geral e demais 
interessados de forma online ao Protocolo. | https://bit.ly/3clpn94 

TCMPA | Home office estabelece novas rotinas de trabalho no TCMPA em tempo de 
pandemia 
As ações, como o sistema de home office para servidores da Corte de Contas, estão sen-
do implementadas com base na Resolução Administrativa no 005/2020/TCMPA | https://
bit.ly/2RFSKec  

TCMPA | TCMPA lança campanha interna para ajudar pessoas em situação de vulnera-
bilidade social durante pandemia 
A união é em torno também da solidariedade para arrecadar recursos que auxiliarão pes-
soas e famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de isolamento para 
evitar o contágio pela doença. | https://bit.ly/3bgQn9B  

TCMPA | Municípios devem seguir orientações do TCMPA em situações de emergênci-
as na crise do “novo coronavírus” 
As orientações estão dispostas na Instrução Normativa no 02/2020/TCMPA, que possui 
como único anexo a Nota Técnica no 02/2020/TCMPA, disponível no Portal da Corte de 
Contas. | https://bit.ly/2KdDq4k 

TCMPA | TCMPA estabelece novas regras sobre prazos processuais, administrativos e 
jurisdicionais e decretação de estado de calamidade pública 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) alerta aos jurisdicionados sobre a 
importância do cumprimento dos prazos processuais, administrativos e jurisdicionais. | 
https://bit.ly/3bfTXAX 

TCMPA | Segunda sessão virtual do TCMPA julgará 44 processos 
Constam da pauta, processos de prestação de contas (inclusive do exercício financeiro 
de 2018) de prefeituras, câmaras e fundos municipais, FUNDEBs e Serviços Autônomos de 
Água e Esgoto, bem como recursos e pedidos de revisão de julgamentos. | https://
bit.ly/2VgBfUh 
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