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S/N RECEITA FEDERAL
Fornecer informação cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, constantes dos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao TCE-PA, e 
a facilitação das atividades de fiscalização da RFB no âmbito das Secretarias, Coordenações, Departamentos, Inspetorias, Seções e demais 
unidades do TCE-PA.

2008 Indeterminado _

ATRICON

IRB

TC'S

CGU

S/N BID Estabelecer a disponibilidade do TCE-PA para atender às auditorias externas de projetos ou programas financiados com recursos do Banco. 2013 Indeterminado _

S/N TJ-PA
Estabelecer Cooperação Educacional, Técnica e Cientifica entre os signatário, nas áreas de Controle Interno e de treinamento, desenvolvimento e 
educação profissional.

2014 2024 AGO

CNJ
Corr.NJ

STJ
CJF

CGJF
STM

CJMU
TCU

S/N CESUPA Conceder descontos nas mensalidades pelos serviços educacionais nos Cursos de Graduação aos servidores do TCE-PA e seus dependentes. 2014 2024 FEV

 003/2015 JUCEPA
Disciplinar o acesso às informações cadastrais referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores concernentes às empresas mercantis 
registradas na JUCEPA.

2015 2025 MAR

S/N Minds English School Conceder descontos nas mensalidades pelos serviços educacionais prestados, aos servidores do TCE-PA e seus dependentes. 2016 Indeterminado _

003/2015 MPC/PA
Estabelecer Cooperação Educacional, Técnica e Cientifica e compartilhamento de custos, para o investimento e o desenvolvimento de ações 
educacionais, práticas e soluções em tecnologia da informação, aquisição de acervo técnico e de informação, estudos, pesquisas e ações 
direcionadas à capacitação de servidores, membros e gestores públicos.

2016 2022 ABR

S/N Rede de Controle
Dispor sobre recomendações quanto aos procedimentos administrativos vinculados à transição de Governo/Gestão, dos chefes dos Poderes 
Executivos Municipais, por ocasião da tramitação de mandato.

2016 2026 MAI

S/N Cultura Inglesa Conceder descontos nas mensalidades pelos serviços educacionais prestados, aos servidores do TCE-PA e seus dependentes. 2016 2022 JUL

MINISTÉRIO DA 
TRANSPARÊNCIA

CGU

TSE

ATRICON

MINISTÉRIO DA 
TRANSPARÊNCIA

CGU

001/2017 TCM/PA
Promover boas práticas de Gestão Públicas, especialmente no que tange ao trabalho das Ouvidorias e Escolas de Contas Públicas, além de 
disponibilizar ferramentas de Tecnologia de Informação - SARM e SABP.

2017 2022 JUN

S/N UFPA
Instituir cooperação técnica-científica, com vistas ao desenvolvimento de programas, projetos, atividades e intercâmbio no campo do ensino, de 
pesquisa e extensão.

2017 2022 OUT

001/2016 TCE/MG Estabelecer programa de Cooperação Educacional, Técnico e Científico entre os signatários. 2018 2022 MAR

STN/MF

ATRICON

IRB

S/N SEDUC
Promover o intercâmbio e a cooperação técnico-científica e cultural,  visando o desenvolvimento institucional, o fomento ao controle social na 
gestão e transparência de gastos públicos, por meio de cursos, palestras, projetos e ações educacionais.

2018 2025 DEZ

 001/2018 MP/PA

Estabelecer formas de cooperação técnica múltua relativas às boas práticas de gestão pública, especialmente no que tange ao trabalho das 
ouvidorias, visando estabelecer parceria para a integração entre as respectivas unidades, no compartilhamento de ferramenta, metodos, 
procedimentos, tecnologias, referenciados com boas praticas com foco na melhoria do atendimento ao cidadão e no aprimoramento da gestão 
pública das instituições signatárias.

2018 2023 DEZ

MPC/PA

PGE/PA

IEPTB

MPF-PA

TCM/PA

 004/2020 ESTADO DO PARÁ
Cessão recíproca dos servidorespertencentes aos quadros permanentes dos partícipes, quando houver interesse comum e concordância do 
servidor.

2020 2022 MAR

S/N COLÉGIO MARISTA Descontos nos valores das mensalidades escolares a beneficiários. 2020 2022 DEZ

14/2020 IRB
Constitui objeto do presente Termo de Adesão a anuência ao disposto no Estatuto Social e às condições estabelecidas nas cláusulas seguintes 
para a associação deste Tribunal de Contas ao IRB.

2020 2026 NOV

UFPA

FADESP

TCU

ATRICON

IRB

S/N MPCM

Este acordo tem por objeto estabelecer formas de Cooperação Técnica mútua entre o MPCM e o TCE-PA, relativas às boas práticas de gestão 
pública, especialmente nas áreas estratégicas de tecnologia da informação, capacitação, e planejamento, dentre outras afetas à gestão dos 
respectivos Órgãos, visando o compartilhamento de ferramentas, métodos e procedimentos referenciados como boas práticas com foco no 
aprimoramento da gestão pública das instituições signatárias.

2021 2025 MAI

MPCM

Senado Federal

Câmara dos 
deputados

Outros Órgãos do 
Legislativo

S/N
Estabelecer cooperação técnica entre os partícipes para criar a Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo, para adesão 
ao SIRCAD-Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP

2013 2023 JUN

Posição: MAR.2022

008/2014                  
020/2019

Aperfeiçoar e manter o Cadastro Nacional de Condenados por Atos de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – 
CNCIAI.

2014 2024 JUN

S/N
Cumprir os objetivos do PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMENTO DAS OUVIDORIAS com zelo, tempestividade e boa qualidade dos 
resultados, com a observância dos demais princípios da administração Pública.

2017 Indeterminado _

001/2017
Fixar diretrizes para o apoio institucional dos Tribunais de Contas dos Estados, Distritos Federal e Municípios, no exame das prestações de contas 
de partidos políticos apresentados ao TSE.

2017 Indeterminado -

041/2017
Estabelecer cooperação técnica entre os órgãos e entidades públicas para realização de intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, 
de forma a incrementar as ações de prevenção, de combate a corrupção e de monitoramento das despesas públicas. Rede ODP

2017 2022 JUN

001/2018

Visa fomentar a transparência da gestão fiscal, apoiar o exercício do controle social, racionalizar os custos de controle e regulação, reduzir as 
divergências e duplicidades de dados e informações, promover a transparência de conhecimentos e harmonizar conceitos e procedimentos entre 
os entes governamentais na aplicação de normas atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, à contabilidade pública e à gestão 
fiscal.

2018 2023 MAR

S/N Visando a promoção da célere e eficaz recuperação dos créditos públicos, vinculados à atividade jurisdicional do TCE/PA 2019 2023 NOV

 002/2020
Implementação do SISCONTA eleitoral, no âmbito do estado do Pará e a atuação conjunta do controle externo, exercido pelos tribunais de contas, 
junto ao processo eleitoral de 2020

2020 2021 JUL

S/N Programa de Pós- Graduação em Direito e Desenvolvimento na Amazônia com Curso de Mestrado Profissional em Direito 2021 2025 MAR

S/N
Estabelecer cooperação técnica entre os PARTÍCIPES para criar a Rede Integrar de Fiscalização de Políticas Públicas Descentralizadas (Rede 
Integrar), a qual visa fortalecer a atuação coordenada do controle externo brasileiro e contribuir para o aperfeiçoamento do ciclo de implementação 
de políticas descentralizadas no País.

2020 2025 NOV

NOVS/N

Este acordo tem por objeto estabelecer formas de Cooperação Técnica mútua entre o MPCM e o TCE-PA, relativas às boas práticas de gestão 
pública, especialmente nas áreas estratégicas de tecnologia da informação, capacitação, e planejamento, dentre outras afetas à gestão dos 
respectivos Órgãos, visando o compartilhamento de ferramentas, métodos e procedimentos referenciados como boas práticas com foco no 

aprimoramento da gestão pública das instituições signatárias.

2018 2023


