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TCU 
TCU analisa informações da dívida pública federal 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, sob a relatoria do ministro Aroldo 
Cedraz, relatório de auditoria no Ministério da Economia. Foi avaliada a 
fidedignidade das informações financeiras e contábeis da Dívida Pública Federal, 
se elas refletem, nos aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e 
orçamentária da União em 31 de dezembro de 2021. A Corte de Contas avaliou 
volume de recursos da ordem de R$ 7.180 bilhões (ou R$ 7,18 trilhões). “No 
entanto, devido à complexidade apresentada pela Dívida Pública Federal Externa, 
esse tema não foi incluído no escopo dos trabalhos”, explicou o ministro-relator 
Cedraz. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-informacoes-da-divida-
publica-federal.htm 
 
TCE-AP 
Auditores do TCE Amapá apresentam case em encontro sobre preservação da 
Amazônia 
 
As principais temáticas ligadas à preservação da Amazônia balizaram a pauta do I 
Encontro Técnico do Grupo de Trabalho, ocorrido na quarta e quinta-feira (1 e 2 
de junho), no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Além do conselheiro e 
presidente do Tribunal de Contas do Amapá, Michel Houat Harb, os auditores de 
controle externo, Maurício Souza e Marcos Cortes, também participaram do 
evento. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/auditores-do-tce-amapa-apresentam-case-em-
encontro-sobre-preservacao-da-amazonia 
 
Tribunais de Contas da Região Norte debatem enfrentamento ao desmatamento 
 
No momento em que a sociedade comemora a Semana do Meio Ambiente e no 
mesmo viés registra um aumento de 48% das áreas desmatadas na Amazônia 
Legal, os presidentes dos Tribunais de Contas da Região Norte reuniram na 
quarta-feira e quinta-feira (01 e 02/06), em Manaus (AM), para debater o 
aprimoramento da atuação das cortes de contas e a capacidade de cumprimento 
dos objetivos com foco na redução do desmatamento. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tribunais-de-contas-da-regiao-norte-debatem-
enfrentamento-ao-desmatamento 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-AM 
TCE-AM é escolhido por TC´s do Norte para sediar seminário sobre 
desmatamento ilegal em setembro 
 
Após dois dias de amplos debates e análise da realidade ambiental de cada 
estado, os conselheiros-presidentes dos Tribunais de Contas da Região Norte 
concluíram o I Encontro Técnico do Grupo de Trabalho, sediado no Tribunal de 
Contas do Amazonas (TCE-AM). As reuniões do encontro foram transmitidas, ao 
vivo, pelo YouTube do TCE (@tceamazonas)  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55275 
 
TCE-CE 
Ouvidoria é destaque no programa de rádio Transparência Ativa 
 
A Ouvidoria como instrumento de garantia da transparência será o tema central 
do próximo programa de rádio do Transparência Ativa. O quinto episódio da série 
vai ao ar nesta segunda-feira (6/6), às 14 horas, na rádio O Povo/CBN (FM 95.5). 
O assessor administrativo da Ouvidoria do TCE Ceará, Virgílio Freire, é o 
convidado do programa.  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4959-ouvidoria-e-destaque-no-
programa-de-radio-transparencia-ativa 
 
TC-DF 
TCDF elege Conselheiros para cargos de Ouvidor e Regente da Escola de 
Contas Públicas 
 
Em sessão virtual extraordinária, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) 
elegeu por unanimidade, nesta quarta-feira, dia 1º de junho, os Conselheiros 
André Clemente e Renato Rainha para exercer, respectivamente, as funções de 
Ouvidor do Tribunal e Regente da Escola de Contas Públicas. A eleição foi 
transmitida ao vivo pelo canal do TCDF no YouTube. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-elege-conselheiros-para-cargos-de-ouvidor-e-
regente-da-escola-de-contas-publicas/ 
 
TCE-GO 
Servidores do TCE-GO recebem treinamento sobre segurança da informação 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) realizou hoje (2/jun) um 
treinamento aos seus servidores visando à conscientização quanto aos conceitos 
e diretrizes que norteiam a certificação ISO 27001, que diz respeito à segurança 
das informações, e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/servidores-do-tce-go-recebem-treinamento-sobre-
seguranca-da-informacao 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MA 
Escex lança ferramentas digitais e portal da instituição 
 
A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão (Escex) realizou nesta sexta-feira, 3, no Auditório do TCE, o 
lançamento de suas ferramentas digitais: as funcionalidades do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) na plataforma Moodle, a biblioteca digital Fórum 
Conhecimentos e o novo portal da Escola. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2363-escex-lanca-ferramentas-digitais-
e-portal-da-instituicao 
 
TCE e Secretaria de Articulação Política vão implementar programa de 
assistência técnica aos municípios maranhenses 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA), conselheiro 
Washington Luiz de Oliveira, recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira (02), o 
titular da Secretaria de Articulação Política do governo do Estado - SECAP, 
Rubens Pereira Silva. O objetivo do encontro foi definir ações voltadas para a 
implementação do Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2021 firmado entre o 
TCE e essa Secretaria, tendo como objeto a execução do Programa de 
Assistência Técnica aos Municípios (PROMUNICÍPIOS), com a oferta de 
capacitação para qualificar a captação de recursos e a execução de políticas 
públicas. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2359-tce-e-secretaria-de-articulacao-
politica-vao-implementar-programa-de-assistencia-tecnica-aos-municipios-
maranhenses 
 
TCE-MT 
TCE-MT e MPC recomendam uso de máscara e adoção de medidas para conter 
avanço da Covid-19 
 
A fim de reduzir o risco de transmissão do coronavírus e frear o aumento de 
casos de Covid-19, Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e Ministério 
Público de Contas (MPC) recomendam o distanciamento físico entre os 
servidores, higienização frequente das mãos e das superfícies compartilhadas e o 
uso de máscaras nos ambientes fechados.  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-mpc-recomendam-uso-de-mascara-e-
adocao-de-medidas-para-conter-avanco-da-covid-19/54270 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MS 
TCE-MS orienta municípios sobre aquisição pública de medicamentos 
 
Na live transmitida em tempo real pelo canal do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul no YouTube realizada na manhã desta sexta-feira, 03 de 
junho, e, os auditores de controle externo do TCE-MS, Haroldo Oliveira de Souza, 
Dafne Reichel Cabral e Giovanna Félix, puderam esclarecer as principais dúvidas 
dos jurisdicionados em relação a aquisição pública de medicamentos. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6613/tce-ms-orienta-municipios-sobre-
aquisicao-publica-de-medicamentos 
 
TCE-MG 
Tribunal discute compras dos pequenos negócios sob a ótica da nova Lei das 
Licitações 
 
O desafio da implementação da Nova Lei de Licitações nas compras dos 
pequenos negócios. Esse foi o tema dos debates que deram o pontapé inicial dos 
trabalhos da tarde do 1º Encontro Estadual de Secretários Municipais de Fazenda 
e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, realizado na Sala Triângulo, no 
segundo dia do Congresso Mineiro de Municípios. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625687 
 
TCM-PA 
Tribunais de Contas do Norte discutem questões ambientais da região 
 
Após dois dias de amplos debates e análise da realidade ambiental de cada 
Estado, os conselheiros presidentes dos Tribunais de Contas da Região Norte, 
entre eles, a presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), 
conselheira Mara Lúcia, concluíram o I Encontro Técnico do Grupo de Trabalho. 
O encontro, sediado no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e transmitido 
ao vivo pelo YouTube da Corte de Contas, também envolveu auditores e técnicos 
das instituições participantes.  
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tribunais-de-contas-do-norte-discutem-
questoes-ambientais-da-regiao/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PB 
RELATOR EMITE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER CONTRATOS DE 
SHOWS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, André Carlo Torres Pontes, 
emitiu nesta sexta-feira (03), Medida Cautelar, para suspender dois contratos de 
shows, que somam o valor de R$ 420.000,00, firmados entre a Prefeitura de Ouro 
Velho e as empresas representantes dos artistas Xand Avião e Priscila Senna. O 
relator alega que o orçamento municipal não comporta créditos suficientes para a 
despesa, conforme preceito da Constituição Federal, art. 167, inciso II.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/relator-emite-medida-cautelar-para-suspender-
contratos-de-shows-no-municipio-de-ouro-velho 
 
TCE-RN 
Presidente realiza primeira reunião de trabalho do MMD-TC 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Paulo Roberto Alves, 
reuniu nesta sexta-feira (3/6) os diretores do órgão para iniciar, em âmbito local, 
os trabalhos do Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC), projeto de auto-
avaliação dos Tribunais de Contas capitaneado pela Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).  
O objetivo da reunião foi transmitir aos técnicos do TCE as diretrizes contidas no 
relatório final da capacitação do MMD-TC, realizada pela Atricon no Tribunal de 
Contas dos Municípios de São Paulo, entre os dias 25 e 27 de maio, com as 
comissões de todos os TCs do país. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4211#gsc.tab=0 
 
TCE-RS 
Receita Bruta do Poder Executivo registra aumento em maio 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) divulgou, nesta sexta-feira (03), a 
edição de maio de 2022 do Boletim Informativo das Receitas Estaduais. No 
período, a Receita Bruta do Poder Executivo foi de R$ 5,96 bilhões, o que 
representa uma elevação em relação a maio de 2021 (R$ 5,11 bilhões), e também 
ao mesmo mês de 2020 (R$ 3,24 bilhões). 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/receita-bruta-do-poder-executivo-registra-
aumento-em-maio/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SC 
TCE/SC entrega à Assembleia Legislativa a prestação das contas do Governo do 
Estado 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) fez a entrega, na manhã desta 
quinta-feira (2/6), à Assembleia Legislativa (Alesc), do Parecer Prévio emitido  
sobre as Contas do Governo do Estado. O voto do conselheiro-relator César 
Filomeno Fontes pela aprovação das contas, contendo 12 recomendações, foi 
validado pelo Plenário, por unanimidade, na sessão extraordinária híbrida 
realizada na última quarta-feira (1/6).  
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-entrega-assembleia-legislativa-prestacao-das-
contas-do-governo-do-estado 
 
Por unanimidade, TCE/SC emite parecer prévio pela aprovação, com 
recomendações, das contas de 2021 do Governo de Santa Catarina 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) votou por unanimidade, em 
sessão extraordinária telepresencial, nesta quarta-feira (1º/6), a emissão do 
parecer prévio pela aprovação das contas do governo do Estado, referentes ao 
exercício de 2021. 
https://www.tcesc.tc.br/por-unanimidade-tcesc-emite-parecer-previo-pela-
aprovacao-com-recomendacoes-das-contas-de-2021-do 
 
TCE-SP 
Especialistas debatem Nova Lei de Improbidade Administrativa em evento no 
TCE 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) reuniu, na quinta-feira 
(2/6), no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, 
especialistas em Direito e representantes de órgãos que atuam no controle 
externo para debater a Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 
14.230/21). Durante o seminário presencial – com transmissão em tempo real 
pela internet, mais de 1 mil pessoas acompanhando e 3,5 mil visualizações – as 
autoridades discutiram os principais pontos da legislação que trata das sanções 
aplicáveis aos agentes públicos em virtude da prática de atos de improbidade 
administrativa. A atualização foi feita em relação à Lei n° 14.230/21, que alterou 
aspectos fundamentais da Lei nº 8.492/92. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-especialistas-debatem-nova-lei-improbidade-
administrativa-evento-tce 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-SP 
Presidente do TCMSP participa de reunião para alinhar ações regionais 
comemorativas ao aniversário de 30 anos da Atricon 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
conselheiro João Antonio da Silva Filho, participou, no dia 30/05, de reunião 
virtual com representantes de órgãos de controle das regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste para discutir ações relativas ao aniversário de 30 anos da 
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a ser 
comemorado no dia 16/08. A programação deve incluir treinamentos, 
capacitações, seminários e o lançamento de nova identidade visual para a 
entidade. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46641 
 
Ciclo de Palestras da EGC-TCMSP discute Matrizes de Risco 
 
Na última terça-feira (31/05), a Escola Superior de Gestão e Contas Públicas 
(EGC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) organizou 
mais uma palestra do Ciclo - A Nova Lei de Licitações, tendo como tema as 
matrizes de risco. Participaram do encontro o servidor do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e Membro efetivo do Instituto Nacional de Contratações Públicas 
(INCP), Paulo Alves. A Assessora de Controle Externo do TCMSP Christianne 
Stroppa foi a mediadora do evento. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46619 
 
TCE-SE 
Conselheira Angélica Guimarães recebe integrantes da Associação Brasileira de 
Mulheres de Carreira Jurídica 
 
A conselheira Angélica Guimarães, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), 
será sócia benemérita da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica 
em Sergipe (ABMCJ-SE). O convite à corregedora-geral da Corte foi feito na 
última quarta-feira, dia 1º, durante visita das integrantes da Associação. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=1999 
 


