
 
 

	 	

 
  Nº 081/2022 Data: 22-07-22 

TCU 
Ministra Ana Arraes se despede da vida pública 
 
“Foi com muito orgulho que, como ministra, pude discutir questões relevantes 
para nosso país e para nosso povo e, como presidente, coordenar os debates que 
aqui se apresentaram. Hoje, esses sentimentos me parecem ainda mais intensos, 
pois é a última sessão em que integro o corpo deliberativo desta Corte” essas 
foram as palavras da ministra Ana Arraes, ao iniciar seu discurso de despedida do 
Tribunal de Contas da União (TCU), durante a sessão plenária desta quarta-feira 
(20/7). A aposentadoria da vida pública marca o final de uma importante trajetória 
de 11 anos como ministra do TCU, sendo os últimos deles dedicados à 
Presidência do Tribunal. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministra-ana-arraes-se-despede-da-
vida-publica-8A81881F7FF0EFD201821E1FFC244076.htm 
 
TCE-AM 
Presidente em exercício do TCE-AM participa de solenidade dos 130 anos do MP-
AM 
 
A presidente em exercício do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), 
conselheira Yara Lins dos Santos, participou, na manhã desta quinta-feira (21), da 
solenidade em comemoração aos 130 anos de fundação do Ministério Público do 
Amazonas (MP-AM). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56799 
 
TCM-BA 
ESTUDO DA DAM ORIENTA SOBRE FASE DE HABILITAÇÃO DOS 
LICITANTES 
 
Em continuidade ao estudo sobre as disposições da nova Lei de Licitações e 
Contratos – Lei nº 14.133/2021, a Diretoria de Assistência aos Municípios – DAM, 
do TCM, publicou nesta quinta-feira (21/07) uma nova “Pílula Temática de 
Conhecimento”. Desta vez o tema abordado é a fase de “habilitação dos 
licitantes” – tratada nos artigos 62 a 70 da Lei 14.133/2021. Diante da importância 
do tópico, os especialistas da DAM aprofundaram a análise, que merecerá um 
segundo artigo. 
https://www.tcm.ba.gov.br/estudo-da-dam-orienta-sobre-fase-de-habilitacao-dos-
licitantes/ 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-CE 
Presidente do TCE Ceará é o convidado do programa final do Transparência Ativa 
na rádio 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Valdomiro 
Távora, é o convidado do programa final do Transparência Ativa na rádio O 
Povo/CBN. O episódio de encerramento vai ao ar nesta segunda-feira (25), às 14 
horas. As principais iniciativas e os resultados obtidos pelas ações do TCE Ceará 
em prol da transparência ativa serão alguns dos temas abordados. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5024-presidente-do-tce-e-o-
convidado-do-ultimo-programa-de-radio-transparencia-ativa 
 
TCE-ES 
Nível de transparência e governança ainda é abaixo do recomendado na maioria 
dos municípios 
 
Entre os 78 municípios do Espírito Santo, 54 obtiveram classificação como 
“regular” ou “ruim”, em levantamento sobre os portais de transparência e sites 
oficiais das prefeituras capixabas, realizado pela ONG Transparência Capixaba, 
utilizando a metodologia da Transparência Internacional – Brasil, e divulgado 
neste mês de julho. Ocupam as 5 piores posições do ranking as cidades Rio 
Bananal (29,8 pontos), Água Doce do Norte (29,1 pontos), Irupi (26,5 pontos), 
Montanha (23,5 pontos) e Apiacá na última posição com 22,7 pontos. 
https://www.tcees.tc.br/nivel-de-transparencia-e-governanca-publica-ainda-se-
encontra-muito-abaixo-do-recomendado-na-maioria-dos-municipios-do-es-mostra-
levantamento-da-transparencia-capixaba/ 
 
TCE-GO 
Jornal Atricon mostra parecer do TCE-GO nas contas do governador 
 
As determinações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) no 
Parecer Prévio pela aprovação das Contas do Governador relativas ao exercício 
de 2021 estão entre os destaques do Jornal Atricon desta semana. O noticiário da 
Associação dos Tribunais de Contas do Brasil é transmitido pela TV Cidadã, do 
TCE-AL em TV aberta e pelas redes sociais da emissora no Facebook e 
YouTube. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/jornal-atricon-mostra-parecer-do-tce-go-nas-contas-
do-governador 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-MG 
Tribunal de Contas recebe visita da Atricon 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) recebeu ontem, 19 de 
julho, a diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – 
Atricon, para tratar de interesses institucionais. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625766 
 
TCE-PR 
TCE-PR fortalece fiscalização da gestão de recursos e aproximação com 
sociedade 
 
O Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2021 reiterou o alinhamento do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) com seu Plano Estratégico para o 
período de 2017 a 2021, com a missão de fiscalizar a gestão dos recursos 
públicos e a visão de ser um Tribunal mais próximo da sociedade paranaense, 
para promover mais resultados que a beneficiem. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-fortalece-fiscalizacao-da-gestao-de-
recursos-e-aproximacao-com-sociedade/9862/N 
 
TCE-PE 
Auditoria Especial vai avaliar repasses de créditos no transporte público 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas decidiu, em sessão realizada no último 
dia 19, pela revogação da medida cautelar (processo TC n° 22100239-0) que 
determinava a suspensão das transferências de antecipações de créditos por 
parte do Consórcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife Ltda. (CTM) 
para o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco 
(Urbana-PE). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/386-
2022/julho/6629-auditoria-especial-vai-avaliar-repasses-de-creditos-no-transporte-
publico 
 
TCE-PI 
Revista TCE-PI abre chamada para envio de artigos 
 
A Revista do TCEPI, vinculada à Escola de Gestão e Controle Alcides Nunes do 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, convida pesquisadores, professores, 
mestres e doutores do Brasil e do exterior a submeterem seus artigos para 
publicação no periódico edição 2022. O prazo para envio de artigos foi prorrogado 
até o dia 05 de agosto. 
https://www.tce.pi.gov.br/revista-tce-pi-abre-chamada-para-envio-de-artigos-2/ 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RJ 
Covid-19: Doze contratos para aquisição de medicamentos são declarados ilegais 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) declarou ilegais 12 
contratos assinados, em 2020, no valor total de R$ 69,9 milhões, entre a 
Secretaria de Estado de Saúde e cinco empresas fornecedoras de produtos 
farmacêuticos. O acórdão, proferido em sessão plenária realizada nesta quarta-
feira (20/07), também determinou emissão de multa ao secretário estadual de 
Saúde e ao subsecretário executivo da pasta à época dos fatos por 
irregularidades encontradas na aquisição de medicamentos para tratamento de 
pacientes acometidos pela Covid-19. Outros dois servidores da pasta não tiveram 
as razões de defesa acolhidas e também foram multados. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/covid_19_doze_contratos_para_aquisica
o_de_medicamentos_sao_declarados_ilegais 
 
TCE-SP 
Tribunal atualiza gastos com custeio de Câmaras Municipais 
 
A manutenção e o custeio das 644 Câmaras Municipais (exceto da Capital), 
distribuídas no Estado de São Paulo, custam, em média, R$ 85,96 por cidadão 
paulista. Ao longo dos últimos 12 meses, os valores destinados para o exercício 
do mandato de 6.908 Vereadores nas Casas Legislativas alcançaram a cifra de 
R$ 2.944.304.782,45. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-atualiza-gastos-com-custeio-camaras-
municipais 
 
TCM-SP 
USP, Unesp e Unicamp assinam acordo para implementação da Agenda 2030 
nas cidades de SP 
 
A USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) assinaram um protocolo de intenções com a Frente 
Nacional de Prefeitos e a Associação Paulista de Municípios para a 
implementação da Agenda 2030 nos municípios do Estado de São Paulo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SE 
Normatização do novo Fundeb é tema de reunião entre MP de Contas e Sintese 
 
O procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto dos 
Anjos Bandeira de Mello, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira, 19, 
dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de 
Sergipe (Sintese). Em pauta, a avaliação de normas de controle dos recursos do 
Fundeb em Sergipe. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2053 
 


