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TCU 
TCU analisa desestatização de 15 aeroportos em seis estados 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, sob a relatoria do ministro Walton 
Alencar Rodrigues, a 7ª rodada de concessões aeroportuárias, na qual 15 
aeroportos serão licitados e concedidos à iniciativa privada. A Corte de Contas, 
em sua decisão, na sessão plenária desta quarta-feira (1º/6), considerou 
atendidos os requisitos previstos na Instrução Normativa-TCU 81/2018, “não 
tendo sido identificadas irregularidades ou impropriedades que 
desaconselhassem a continuidade da 7ª rodada de concessões aeroportuárias”, 
comentou o ministro-relator. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-desestatizacao-de-15-
aeroportos-em-seis-estados.htm 
 
TCE-AM  
TCE-AM faz visita técnica para avaliar realidade em lixões de Iranduba e 
Manacapuru 
 
Para identificar a realidade atual vivida por catadores em lixões a céu aberto no 
interior do Amazonas e propor mudanças ao poder público, uma equipe do 
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou visita técnica em Iranduba e 
Manacapuru. A equipe foi capitaneada pelo coordenador de ações ambientais do 
TCE-AM, conselheiro Júlio Pinheiro, e pelo professor-doutor e ambientalista Fábio 
Feldmann, autor de obras sobre resíduos sólidos.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55575 
 
TCE-BA 
TCE/BA e TCM/BA alertam gestores públicos sobre gastos com festejos juninos 
 
Em cumprimento ao seu papel pedagógico e orientador, diante da aproximação 
do período dos festejos juninos, os Tribunais de Contas do Estado da Bahia 
(TCE/BA) e dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) vêm a público fazer o 
seguinte alerta aos gestores públicos estaduais e municipais:  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-tcm-ba-alertam-gestores-publicos-
sobre-gastos-com-festejos-juninos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TC-DF 
Em livro, Conselheiro Renato Rainha traz reflexão sobre serviço público e o papel 
do Estado brasileiro 
 
Onde e quando nasceu a ideia do que é serviço público? Como esse conceito 
evoluiu ao longo do tempo na União Europeia e no Brasil? E qual é, atualmente, a 
noção que prevalece no país sobre serviço público e o papel do Estado na 
prestação e regulação desses serviços?  
https://www2.tc.df.gov.br/em-livro-conselheiro-renato-rainha-traz-reflexao-sobre-
servico-publico-e-o-papel-do-estado-brasileiro/ 
 
TCM-PA 
Conselheiros do TCMPA participam de abertura de evento sobre educação 
 
O conselheiro Cezar Colares e a conselheira substituta Adriana Oliveira 
representaram o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) na 
abertura do encontro “Pará para cada criança e adolescente: Trilhar caminhos é 
garantir direitos”, ocorrida na manhã desta terça-feira (7), em Belém. O evento é 
uma realização do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da 
Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), que busca a formação de 
gestores e professores na temática da alfabetização e letramento.  
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/conselheiros-do-tcmpa-participam-de-abertura-
de-evento-sobre-educacao/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB APRESENTA RELATÓRIO DA AUDITORIA EM 278 ESCOLAS E 
CONSTATA QUE EM 184 NÃO HÁ INDÍCIOS DE REFORMA 
 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) divulgou nesta quarta-feira 
(08), durante sessão plenária, 24 horas após a Auditoria Coordenada na 
Educação, um relatório com os resultados da fiscalização que apontou 31 itens 
verificados, nas 278 escolas inspecionadas, em 80 municípios paraibanos, após a 
retomada das aulas presenciais na rede pública de ensino. Os achados da 
auditoria foram apresentados pelo diretor de auditoria e fiscalização, Eduardo 
Ferreira Albuquerque.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-apresenta-relatorio-da-auditoria-coordenada-
em-278-escolas-e-constata-que-em-184-nao-ha-indicios-de-reforma-
recentemente 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RN 
TCE participa de auditoria operacional sobre o combate à desertificação do 
semiárido 
 
O Tribunal de Contas do Estado Rio Grande do Norte (TCE/RN) está entre os 
órgãos fiscalizadores que estão realizando a Auditoria Operacional em Políticas 
de Combate à Desertificação do Semiárido e de Proteção ao Bioma Caatinga, 
coordenada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB).  
https://tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4214#gsc.tab=0 
 
TCE-SC 
TCE/SC retoma projeto Portas Abertas 
 
Após dois anos de interrupção, por conta da pandemia de Covid-19, o Tribunal de 
Contas de Santa Catarina retomou, no dia 31 de maio, o projeto Portas Abertas, 
recebendo os vereadores mirins de Novo Horizonte. E no dia 2 de junho, foram os 
vereadores mirins de Iraceminha e de Arabutã que visitaram a instituição.  
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-retoma-projeto-portas-abertas 
 
TCE-SP  
TCESP premiará gestores por boas práticas em saneamento básico 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou a segunda edição 
do Prêmio TCESP-ODS. Neste ano, o concurso visa reconhecer iniciativas para 
incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de maneira 
efetiva e transformadora, em políticas públicas municipais e estaduais voltadas a 
atividades de saneamento básico.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-premiara-gestores-por-boas-praticas-
saneamento-basico 
 
TCE-SE 
MP de Contas alerta para obrigações dos gestores nos gastos com festividades 
 
É vedada a realização de eventos festivos nos municípios sergipanos que 
estiverem inadimplentes com os servidores públicos ou em estado de calamidade. 
Essa e outras determinações constam na Resolução n° 280/2013, do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/SE), alterada pela Resolução TC nº 295/2016. O 
dispositivo legal foi tema de entrevista concedida nesta quarta-feira, 8, pelo 
procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira 
de Mello, na Rádio Web do TCE. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2008 
 


