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TCU 
TCU apresenta resultados de 2021 de forma integrada 
 
A presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministra Ana Arraes, 
apresentou ao Plenário na quarta-feira (25/5) o Relatório de Gestão referente a 
2021, no formato de Relato Integrado. O documento oficial de prestação de contas 
do TCU, entregue durante a sessão plenária, mostra o desempenho do Tribunal ao 
longo do último ano e serve de modelo para a administração pública em geral. A 
tendência é que a Corte de Contas unifique, a partir deste ano, as informações 
seguindo esse padrão de documento mais enxuto, com apresentação de dados de 
forma mais simples e linguagem que seja compreendida com mais facilidade pelo 
cidadão. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-apresenta-resultados-de-2021-de-
forma-integrada.htm 
 
TCE-AM 
Direitos humanos e desenvolvimento sustentável marcam Painel Internacional no 
TCE-AM 
 
Com apresentação do professor doutor da Universidade de Valladolid, da Espanha, 
Javier Garcia Medina, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da 
Escola de Contas Públicas (ECP) realizou, na manhã desta segunda-feira (30), o 
1º Painel Internacional “Direito ao desenvolvimento sustentável e a importância da 
Amazônia no mundo globalizado”.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=54753 
 
TCE-CE 
Ações da tecnologia da informação são destaque no programa de rádio 
Transparência Ativa 
 
O quarto programa de rádio Transparência Ativa vai ao ar na próxima segunda-feira 
(30/5), às 14h, na rádio O Povo/CBN (FM 95.5), com o tema “Ações da Tecnologia 
da Informação que favorecem a Transparência Ativa”. A secretária de TI do TCE 
Ceará, Cairamir Arruda, e o secretário adjunto de TI, Sávio Braga, vão conversar 
sobre as novidades implementadas no Tribunal de Contas do Estado do Ceará para 
garantir e ampliar o acesso à informação. A apresentação é do jornalista Cliff Vilar. 
Ao todo, serão 12 programas de rádio veiculados semanalmente entre os meses 
de maio e julho, ampliando o debate sobre a importância da transparência em 
órgãos públicos. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4948-acoes-da-tecnologia-da-
informacao-sao-destaque-no-programa-de-radio-transparencia-ativa 
 
 



	

	 	

 
TCE-ES 
Atricon avaliará indicadores do MMD dos Tribunais de Contas brasileiros no 
contexto da pandemia 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) realiza 
neste ano a avaliação do desempenho dos tribunais de contas, ciclo que abrange 
os anos de 2019-2022. Será uma oportunidade para o Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo (TCE-ES) apresentar para as demais Cortes de Contas 
brasileiras as boas práticas e ações de acompanhamento dos gestores estaduais 
e municipais no enfrentamento da pandemia, durante a Avaliação e Controle de 
Qualidade do Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC), a ser realizada nesse 
ano. De acordo com o coordenador-geral do MMD-TC, conselheiro Carlos Ranna, 
serão avaliados novos indicadores em cinco áreas, compreendendo a educação, 
saúde, gestão fiscal, assistência social e transparência. 
https://www.tcees.tc.br/atricon-avaliara-indicadores-do-mmd-dos-tribunais-de-
contas-brasileiros-no-contexto-da-pandemia/ 
 
Comitê Técnico de Educação do IRB debate eixos estruturantes na Comissão Geral 
de Trabalhos 
 
Membros do Comitê Técnico de Educação (CTE) do Instituto Rui Barbosa (IRB) 
debateram os quatro eixos estruturantes da Comissão Geral de Trabalhos 
Técnicos. Foi nessa quinta-feira (26), durante reunião online, com participação de 
técnicos dos Tribunais de Contas (TC’s) de todo o país. Presidente do Comitê, o 
conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo coordenou os trabalhos do encontro virtual. 
Os eixos, além de seus respectivos coordenadores e membros, estão definidos na 
Portaria 003/2022, do IRB, para o biênio 2022-2023. O primeiro deles visa tratar da 
base estrutural da política pública de educação e identificar padrões mínimos de 
qualidade. A coordenação é da servidora Rachel Campos Pereira de Carvalho, do 
TCE de Minas Gerais. 
https://www.tcees.tc.br/membros-do-comite-tecnico-de-educacao-do-irb-debatem-
os-quatro-eixos-estruturantes-na-comissao-geral-de-trabalhos-tecnicos/ 
 
TCE-MG 
Gestores se reúnem para elaborar proposta de Política de Governança 
 
A alta direção do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) se reuniu 
na quinta e sexta-feira, 26 e 27 de maio de 2022, para elaborar uma proposta de 
Governança Institucional para o TCEMG. O secretário de Planejamento do Tribunal 
de Contas da União (TCU), Daniel Luiz de Souza, foi o responsável por conduzir 
uma Capacitação Aplicada e realizar um alinhamento conceitual sobre o tema antes 
da elaboração da proposta de Governança do TCEMG. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625670 
 



	

	 	

TCE-RJ 
Transparência: transmissão das plenárias do TCE-RJ completa cinco anos 
 
A transmissão das sessões plenárias por meio do canal do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) no YouTube completa cinco anos nesta 
segunda-feira (30/05). Assim como em 2017, uma Sessão Plenária Especial para 
apreciação das Contas de Governo do Estado marca a data. Desde estão, 312 
reuniões do Corpo Deliberativo foram transmitidas ao vivo, somando 76.948 
visualizações.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/transparencia_transmissao_das_plenaria
s_do_tce_rj_completa_cinco_anos 
 
TCE-RJ e TCE-MG celebram Acordo de Cooperação Técnica 
 
Com o objetivo de promover maior integração entre os órgãos de controle e o 
intercâmbio de experiências relativas a auditorias e demais atividades de controle 
externo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) firmaram um Acordo de 
Cooperação Técnica. A iniciativa está alinhada às diretrizes da atual gestão do 
TCE-RJ, já que fortalece as relações institucionais com os Poderes e demais 
instituições de controle, além de promover mecanismos de interação que 
possibilitam o intercâmbio de informações e a conjugação de esforços. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_e_tce_mg_celebram_acordo_de_c
ooperacao_tecnica 
 
TCM-RJ 
TCMRJ participa do Encontro de Capacitação do Marco de Medição de 
Desempenho dos TCs 
 
O Conselheiro-Presidente, Luiz Antonio Guaraná, e o Conselheiro Thiago 
Kwiatkowski Ribeiro, acompanhados de auditores de controle externo e de 
servidores do TCMRJ, participaram da solenidade de abertura do encontro 
realizado no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), que reuniu 
231 técnicos dos tribunais de contas do Brasil. O evento terminou hoje, após três 
dias de treinamento intenso, sobre temas como a metodologia a ser utilizada e os 
domínios  A, B e C do projeto, respectivamente, independência, composição e 
organização dos órgãos de controle externo; governança interna; e fiscalização e 
auditoria. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16117&detalhad
a=2&downloads=0 
 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-RN 
Indicadores pós-crise pandêmica são apresentados em evento de treinamento dos 
Tribunais de Contas 
 
O encerramento da capacitação do Marco de Medição dos Tribunais de Contas 
(MMD-TC), ocorrido na última sexta-feira (27), foi marcado pela reafirmação da 
importância da iniciativa como um instrumento comprovadamente eficaz no 
contexto da melhoria contínua almejada pelos órgãos de controle. A atividade foi 
realizada em formato híbrido na sede do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo, entre os dias 25 e 27 de maio, e reuniu 255 membros e técnicos dos 
Tribunais de Contas (TCs). O MMD-TC é um projeto da Atricon em parceria com os 
TCs e entidades que representam os órgãos de controle. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4208#gsc.tab=0 
 
TCE-RO 
Ouvidoria do TCE-RO participa em SP de debates sobre regulamentação do 
Conselho de Usuário dos Serviços Públicos no âmbito dos TCs 
 
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), por meio de sua Ouvidoria, participou 
nessa quarta-feira (25/5), em São Paulo, de reunião do Grupo de Trabalho do 
Comitê técnico de Ouvidorias, Corregedorias e Controle Social do Instituto Rui 
Barbosa (IRB), a fim de debater e apresentar estudos que vão nortear a elaboração 
de uma proposta aos Tribunais de Contas para cumprir a determinação da Lei 
13.460/2017, quanto à criação e à composição de Conselho de Usuários dos 
Serviços Públicos no âmbito dos TCs. 
http://tcero.tc.br/2022/05/27/ouvidoria-do-tce-ro-participa-em-sp-de-debates-
sobre-regulamentacao-do-conselho-de-usuario-dos-servicos-publicos-no-ambito-
dos-tcs/	
 
TCE-SC 
A partir desta sexta-feira, acesso ao TCE Virtual pode ser feito também via login 
único nacional (gov.br) 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina permitirá, a partir desta sexta-feira (27/5), 
que o acesso aos seus sistemas operacionais possa ser feito também por meio do 
login único nacional. Assim, qualquer cidadão, incluindo servidores, partes 
interessadas e advogados, poderão acessar o TCE Virtual usando o seu login na 
plataforma “gov.br”.  
https://www.tcesc.tc.br/partir-desta-sexta-feira-acesso-ao-tce-virtual-pode-ser-
feito-tambem-login-unico-nacional-govbr 
 
 
 
 



	

	 	

 
TCE-SE 
Integrantes do TCE/SE participam de treinamento promovido pela Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) teve participação no 
treinamento das comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade do Marco de 
Medição de Desempenho (MMD-TC), realizado desde a última quarta, 25, até esta 
sexta-feira, 27, no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP). Os 
integrantes da Corte sergipana presentes foram o conselheiro substituto Rafael 
Fonsêca, membro da Coordenação Geral da ação; a assessora de Planejamento, 
Carina Farias Lemos, coordenadora da comissão de avaliação em Sergipe; e a 
analista de controle externo I, Erika Fontes de Almeida, que coordena a comissão 
de controle de qualidade local. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1994 
 
TCE-TO 
Servidores têm até 31 de maio para concluir os cursos contínuos oferecidos pelo 
TCE 
 
Atenção membros, servidores e estagiários do Tribunal de Contas do Tocantins 
(TCE/TO), termina na próxima terça-feira, 31, o prazo para conclusão dos cursos 
contínuos oferecidos pelo Instituto de Contas 5 de Outubro (Iscon). O participante 
deve responder o questionário de forma obrigatória para conseguir certificação. 
https://www.tceto.tc.br/servidores-tem-ate-31-de-maio-para-concluir-os-cursos-
continuos-oferecidos-pelo-tce/ 
 
 


