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TCU 
Ministra Ana Arraes entrega Lista de Alto Risco ao presidente do Congresso 
Nacional 
 
Na quarta-feira, 29/6, a presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), 
ministra Ana Arraes, juntamente o ministro Aroldo Cedraz, entregaram a primeira 
versão da Lista de Alto Risco (LAR) da Administração Pública Federal ao 
presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministra-ana-arraes-entrega-lista-de-
alto-risco-ao-presidente-do-congresso-nacional.htm 
 
TCE-AM 
TCE-AM alerta gestores sobre obrigações em editais de licitação 
 
Considerando um índice elevado de descumprimento dos procedimentos 
licitatórios obrigatórios, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) via 
Secretaria de Controle Externo (Secex), emitiu dois alertas aos gestores 
jurisdicionados. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56215 
 
TCE-CE 
Mais de 1.300 participantes são capacitados durante penúltima etapa do 
programa TCEduc 2022 
 
Mais uma etapa do TCEduc foi concluída nesta quinta-feira (30/6), alcançando 
442 participantes. Dessa vez, o município de Acaraú recebeu a penúltima fase do 
programa de capacitação continuada do TCE Ceará, por meio do Instituto Plácido 
Castelo (IPC), neste ano de 2022. No total, em Massapê (28/6) e Nova Russas 
(30/6), as ações do TCEduc contemplaram 1.322 pessoas, entre estudantes, 
servidores, gestores, parlamentares e sociedade, do município sede e região. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4998-mais-de-1-300-
participantes-sao-capacitados-durante-penultima-etapa-do-programa-tceduc-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MA 
Tribunal conclui primeira etapa de validação do IEGM 
 
O Tribunal de Contas do Estado concluiu nesta sexta-feira (01) a primeira etapa 
de validação do Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal (IEGM). Foram 
validades nesta etapa as informações prestadas por 55 municípios. Conforme 
estabelece a metodologia de trabalho de validação do indicador, as equipes 
conversaram com secretários de Saúde e Educação e visitaram escolas e 
unidades básicas de saúde. O objetivo do procedimento é confirmar as 
informações declaradas nos questionários aplicados pelo TCE no início do ano. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2388-tribunal-conclui-primeira-etapa-
de-validacao-do-iegm 
 
TCE-MT 
Pleno aponta superfaturamento em compra de testes de Covid-19 e determina 
restituição ao erário 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou superfaturamento nos 
valores de testes de Covid-19 adquiridos por dispensa de licitação realizada pelo 
Consórcio Intermunicipal do Vale dos Arinos. Por unanimidade, o Pleno 
determinou que as empresas responsáveis restituam o erário. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/pleno-aponta-superfaturamento-em-compra-de-
testes-de-covid-19-e-determina-restituicao-ao-erario/54411 
 
Boletim de Jurisprudência está disponível para consulta 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) disponibilizou para consulta no 
portal, a edição n° 77 do Boletim de Jurisprudência, referente aos meses de 
março e abril. O boletim divulga enunciados de jurisprudência, com teses 
identificadas em casos concretos, decorrentes dos entendimentos colegiados, 
todos selecionados a partir da relevância das teses firmadas, não substituindo a 
publicação oficial das decisões e seus efeitos legais. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/boletim-de-jurisprudencia-esta-disponivel-para-
consulta/54408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MG 
Ciclo de aulas sobre Nova Lei de Licitações está disponível em TV TCE 
 
A Nova Lei de Licitações ainda gera muitas dúvidas nas pessoas que trabalham 
todos os dias com processos da modalidade e contratos. Sancionada em abril de 
2021, a Lei n. 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as 
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A antiga Lei, n. 8.666, há quase 30 
anos orientava quais medidas deveriam ser tomadas para aquisição de quaisquer 
bens ou serviços. Para não gerar confusões, a legislação permite que as duas 
normas podem atuar de forma concomitante por dois anos e, em alguns casos, 
até seis anos. Porém, o licitante tem que escolher uma das duas para usar 
durante o processo de compra. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625750 
 
Equipe responsável pelo MMD-TC finaliza primeira etapa de trabalho 
 
A Comissão de Avaliação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCEMG), instituída pela portaria Pres. 39/2022, com base no Marco de Medição 
de Desempenho-Tribunal de Contas (MMD-TC) 2022, reuniu hoje, 30 de junho, de 
forma remota, com os responsáveis pelas respostas e coletas de evidências do 
Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625747 
 
TCE-RJ 
TCE-RJ é premiado pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) sagrou-se como uma 
das instituições vencedoras do IIA May 2022, campanha promovida pelo Instituto 
dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), ao longo do mês de maio, em 
comemoração ao Mês de Conscientização da Auditoria Interna. A iniciativa da 
participação do TCE-RJ na campanha está alinhada com o quarto pressuposto 
básico das Diretrizes da Gestão para o Biênio 2021-2022, a valorização do 
servidor. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_e_premiado_pelo_instituto_dos_au
ditores_internos_do_brasil 
 
 
 
 
 
 
 


