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TCU 
Fotografia do ministro José Mucio passa a compor a galeria de presidentes do 
TCU 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) homenageou o ministro emérito José Mucio 
Monteiro nesta quinta-feira (9/6). A solenidade de aposição da sua fotografia na 
Galeria de Presidentes reuniu autoridades na sede da Corte de Contas para 
celebrar a trajetória de Mucio, que ingressou no Tribunal em 2009 e foi presidente 
da Casa de 2019 a 2020. A cerimônia foi prorrogada em quase um ano devido à 
pandemia. A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, realizou a abertura da 
cerimônia e destacou a convivência que tiveram por quase 10 anos no Tribunal.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fotografia-do-ministro-jose-mucio-passa-
a-compor-a-galeria-de-presidentes-do-tcu-
8A81881F7FF0EFD201814E9976164810.htm 
 
Municípios com transmissão analógica poderão não ter TV digital até 2023 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez acompanhamento para avaliar se a 
transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão 
digital da televisão aberta terrestre está ocorrendo de acordo com as premissas 
da política pública de implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital 
Terrestre (SBTVD-T).  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/municipios-com-transmissao-analogica-
poderao-nao-ter-tv-digital-ate-2023.htm 
 
TCU participa do maior evento municipalista do Brasil 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) participou, nos dias 1º e 2 de junho, do 37º 
Congresso Mineiro de Municípios. A iniciativa, fruto de ações de parceria com a 
Associação Mineira de Municípios, foi uma oportunidade para divulgação e 
fortalecimento do Programa TCU+Cidades, que contou com espaço de exposição 
no evento.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-participa-do-maior-evento-
municipalista-do-brasil.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-AM  
Ouvidoria e ECP do TCE-AM concluem semana de ações itinerantes no interior 
do Amazonas 
 
A Escola de Contas Públicas (ECP) e a Ouvidoria do Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM) concluíram nesta sexta-feira (10), em Parintins, ações 
realizadas em outras cinco cidades do interior do Amazonas.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55646 
 
TCE-BA 
Gerente da 5ª CCE participa de debate sobre a educação pública 
 
O auditor de contas públicas José Germano dos Santos Júnior, gerente da 5ª 
CCE, foi um dos participantes, na quinta-feira (9.06), da Noite da Educação, 
evento que integra o Todos pela Educação, projeto promovido pelo Governo do 
Estado. O objetivo principal do evento, realizado na Associação Comercial da 
Bahia, é o intercâmbio de ideias entre lideranças ligadas à educação, com vistas 
a mobilizar o debate público local e a transformar a Educação Básica de crianças 
e jovens no estado. Na oportunidade, a presidente-executiva do Todos pela 
Educação, Priscila Cruz, proferiu palestra e convidou as lideranças presentes a 
expor seus projetos e ideias.  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/gerente-da-5-cce-participa-de-debate-sobre-a-
educacao-publica 
 
TCM-BA 
COMISSÃO DO TCM APRESENTADA CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO DO 
MMD-TC 2022 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia realizou, na manhã desta sexta-
feira (10/06), uma reunião com os servidores responsáveis pela identificação dos 
indicadores setoriais do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de 
Contas, ciclo 2022. O MMD-TC é o principal instrumento de avaliação dos 
Tribunais de Contas do Brasil e compõe o Programa Qualidade e Agilidade dos 
Tribunais de Contas (QATC), criado pela Atricon – Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil.  
https://www.tcm.ba.gov.br/comissao-do-tcm-apresentada-cronograma-de-
avaliacao-do-mmd-tc-2022/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MG 
Tribunal empossa seis novos analistas de Controle Externo 
 
Seis novos servidores aprovados no concurso público referente ao Edital 01/2018 
foram empossados nesta sexta-feira (10/06), em cerimônia realizada no Salão 
Nobre da Presidência do TCEMG. Conforme o previsto no edital, os novos 
servidores irão atuar na área de Engenharia, Ciências Contábeis e Direito. A 
nomeação dos novos servidores foi publicada no Diário Oficial de Contas de 27 
de maio.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625705 
 
TCE-PB 
PRESIDENTE DO TCE-PB DESTACA INOVAÇÕES E AVANÇOS NAS 
FISCALIZAÇÕES DA CORTE DURANTE PALESTRA DO CONALEC 
 
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernando 
Catão, apresentou, nesta sexta-feira (10), a palestra “Compliance, Finanças 
Públicas, e o Papel Fiscalizador das Câmaras Municipais”, encerrando o 2º 
Encontro do Conalec – Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das 
Capitais, e o 1º Encontro Paraibano de Câmaras Municipais realizados 
simultaneamente no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/presidente-do-tce-pb-destaca-inovacoes-e-avancos-
nas-fiscalizacoes-da-corte-paraibana-durante-palestra-do-conalec 
 
TCE-SP 
Tribunal de Contas edita livro sobre aspectos da Nova Lei de Licitações 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou para 
acesso público o livro ‘Reflexões sobre a Nova Lei de Licitações’. A publicação 
reúne artigos elaborados por servidores da área da fiscalização que buscaram 
comentar as alterações promovidas pela Lei nº 14.133/21. O lançamento da obra, 
feito na sexta-feira (10/6), às 9h30, pelo Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera 
Rossi, durante a programação do 5º Conexidades, encontro com gestores e 
lideranças políticas paulistas, que acontece no Guarujá.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-edita-livro-sobre-aspectos-nova-lei-
licitacoes 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCESP inaugura sala de apoio à amamentação 
 
Com o objetivo de apoiar, incentivar e propiciar condições necessárias para a 
manutenção do aleitamento materno após o quarto ou o sexto mês de licença-
maternidade, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) inaugurou, 
na quinta-feira (9/6), em sua sede, uma Sala de Apoio à Amamentação. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-inaugura-sala-apoio-amamentacao 
 
TCM-SP 
Programa "Vossa Excelência, a Memória" entrevista conselheiro Maurício Faria 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), 
Maurício Faria, foi entrevistado pelo programa "Vossa Excelência, a Memória", da 
TV Câmara, apresentado pela jornalista Viviane Cezarino. O programa resgata 
histórias vividas no Parlamento Paulistano em diferentes momentos, por meio de 
entrevistas com ex-vereadores. Conforme destacado pela entrevistadora, entre 
outras contribuições importantes para a cidade como vereador entre 1989 e 1996, 
Maurício Faria “trabalhou em legislações inovadoras para a época, como a da 
poluição sonora e do Estatuto do Magistério”. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/46873 
 
TCE-SE 
Comissão Organizadora avança nos preparativos de concurso do MP de Contas 
 
Até os primeiros meses do próximo ano, o concurso público para provimento do 
cargo de procurador no Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE) deverá 
ter sido concluído, já com a possibilidade de nomeação do primeiro colocado. 
Esta é a expectativa da Comissão Organizadora do certame, que esteve reunida 
nesta sexta-feria, 10, no gabinete do procurador-geral do MPC, João Augusto 
Bandeira de Mello. A reunião teve participação do assessor da Presidência do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Raimundo Aragão, que representou o 
conselheiro presidente, Flávio Conceição, e reiterou seu apoio à realização do 
concurso. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-TO 
Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade se reúnem para alinhar 
estratégias do MMD-TC 
 
Os membros das comissões de Avaliação e de Controle da Qualidade do Marco 
de Medição de Desempenho do Tribunal de Contas do Tocantins (MMD-TC), se 
reuniram com o Conselheiro Presidente do TCE/TO, Napoleão de Souza Luz 
Sobrinho nesta quinta-feira, 9, com o objetivo de alinhar as estratégias para 
aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-
TC), uma vez que está agendada para os dias 11-08-2022 e 12-08-2022 a visita 
da Comissão de Garantia de Qualidade da Atricon, para validação das 
informações colhidas pelas Comissões Internas deste Tribunal de Contas.  
https://www.tceto.tc.br/comissoes-de-avaliacao-e-de-controle-de-qualidade-se-
reunem-para-alinhar-estrategias-do-mmd-tc/ 
 
 


