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TCU 
TCU analisa contas do presidente da República nesta quarta-feira 
 
Nesta quarta-feira (29/6), às 10h, o Tribunal de Contas da União vai apreciar as 
contas do presidente da República relativas ao exercício financeiro de 2021 e 
emitir parecer prévio sobre elas. Relatada pelo ministro Aroldo Cedraz, a 
apreciação ocorrerá em sessão extraordinária, com transmissão ao vivo pelo 
canal oficial do TCU no YouTube.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-contas-do-presidente-da-
republica-nesta-quarta-feira.htm 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM participa de lançamento do programa de compliance da 
Cigás 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico 
Desterro, participou, na manhã desta terça-feira (28), da solenidade de abertura 
da Semana de Imersão ao Compliance da Companhia de Gás do Amazonas 
(Cigás). O evento foi realizado no auditório da concessionária de distribuição e 
comercialização de gás natural e contou com a presença de autoridades como o 
governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida.  
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56079 
 
TCE-ES 
Mais de 90% dos municípios capixabas recebeu nota “A” ou “B” no Ranking da 
Qualidade da Informação Contábil e Fiscal do Tesouro Nacional 
 
Um total de 73 dos 78 municípios capixabas receberam nota “A” ou “B” no 
Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, ranking que é uma 
iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O levantamento federal busca 
a melhoria da qualidade e da consistência dos dados fiscais e contábeis enviados 
pelos entes da Federação ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro (Siconfi).  
https://www.tcees.tc.br/mais-de-90-dos-municipios-capixabas-recebeu-nota-a-ou-
b-no-ranking-da-qualidade-da-informacao-contabil-e-fiscal-do-tesouro-nacional/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MG 
TCEMG debate Controle Externo em evento no sul de Minas 
 
Para representar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), no 
XIV Assembleia Geral Ordinária e no XII Congresso Microrregional de 
Vereadores, o conselheiro presidente Mauri Torres indicou a analista de Controle 
Externo Gabriela de Moura e Castro Guerra. Os eventos aconteceram no dia 24 
de junho, na cidade de São Lourenço, no sul de Minas, e foi promovido pela 
Associação de Vereadores e Câmaras Municipais do Sul de Minas Gerais 
(AVEMAG). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625736 
 
Contas de 2020 do governador Romeu Zema serão analisadas na quarta-feira 
(29/6) 
 
O Tribunal de Contas (TCEMG) vai apreciar, em sessão extraordinária convocada 
para as 10 horas do dia 29 de junho de 2022, o Balanço Geral do Estado de 
Minas Gerais referente ao ano de 2020 (processo 1101512).  As contas prestadas 
pelo governador Romeu Zema Neto serão relatadas pelo conselheiro Cláudio 
Terrão e terão como revisor o conselheiro Gilberto Diniz. A reunião será 
transmitida pelo canal YouTube da TV TCE. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625735 
 
TCE-PE 
Valdecir Pascoal é coautor de livro em homenagem ao STF 
 
Na próxima quinta-feira (30), será lançado, em Belo Horizonte, o livro “Supremos 
Acertos: avanços doutrinários a partir da jurisprudência do STF”, da Editora Casa 
do Direito. A publicação, que faz parte da celebração dos 130 anos do Supremo 
Tribunal Federal (STF), conta com um artigo do conselheiro do TCE-PE, Valdecir 
Pascoal.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/385-
2022/junho/6605-valdecir-pascoal-e-coautor-de-livro-em-homenagem-ao-stf 
 
TCE-RJ 
Comitê Técnico do IRB aprova Diretrizes para o Biênio 2022-2023 
 
O Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e 
Privatizações dos Tribunais de Contas do Instituto Rui Barbosa (IRB) aprovou, 
nesta segunda-feira (27/06), as diretrizes sugeridas para 2022-2023. 
https://www.tce.rj.gov.br/portalnovo/noticia/comite_tecnico_do_irb_aprova_diretriz
es_para_o_bienio_2022_2023 
 
 



 
 

	 	

TCE-SP 
Propostas para reforma do Sistema de Justiça são temas do PodContas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas 
principais plataformas digitais o 64º episódio do PodContas, podcast voltado ao 
aprimoramento dos conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e a 
servidores que atuam nos órgãos municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-propostas-para-reforma-sistema-justica-sao-
temas-podcontas 
 
TCM-SP 
TCMSP faz reunião virtual para apresentar MMD-TC ao conjunto de servidores 
 
Nesta terça-feira (28/06), às 15h, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP) realiza uma reunião virtual com servidores e servidoras com o objetivo 
de participar de uma apresentação do Marco de Medição do Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC). Nesta edição do programa, o MMD-TC busca 
avaliar o sistema tribunal de contas quanto ao cumprimento do controle social, 
garantindo agilidade dos processos; obediência aos princípios constitucionais; 
infraestrutura; e resposta ao cidadão pelas corregedorias e ouvidorias. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48198 
 
TCE-SE 
TCE avança em auditoria sobre políticas de combate à desertificação do 
semiárido 
 
Denominado de desertificação, o processo crescente de degradação ambiental 
que as terras do semiárido brasileiro têm apresentado afeta, apenas em Sergipe, 
um total de 27 municípios, prejudicando solos, recursos hídricos, o bioma 
caatinga e a qualidade de vida da população. Essa realidade levou o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/SE) a integrar 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). 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2029 
 
 
 


