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TCU 
TCU retira restrições e nova Transnordestina pode receber recursos de fundos 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, sob a relatoria do ministro 
Walton Alencar Rodrigues, prazo de 120 dias para que a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) pactue com a empresa concessionária 
Transnordestina Logística S/A (TLSA) um novo cronograma para a realização das 
obras da Ferrovia Nova Transnordestina. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-retira-restricoes-e-nova-
transnordestina-pode-receber-recursos-de-fundos.htm 
 
Ministra Ana Arraes se despede do TCU com entrega de espaço gastronômico 
 
Em seu último evento à frente do Tribunal de Contas da União (TCU), a ministra 
Ana Arraes entregou, na sexta-feira (22/7), a Lanchonete Escola do Espaço 
Gastronômico TCU|Senac, que funciona desde ontem (25/7) no Instituto 
Serzedello Corrêa (ISC). O espaço é resultado de parceria celebrada entre a 
Corte de Contas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) com o 
propósito de promover a inclusão social e a sustentabilidade. “Estou certa de que 
juntos, TCU e Senac, estamos unidos à sociedade por um propósito partilhado em 
comum: fazer do Brasil um país melhor”, declarou Ana Arraes. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/ministra-ana-arraes-se-despede-do-tcu-
com-entrega-de-espaco-gastronomico.htm 
 
TCE-CE 
Presidente do IRB recebe visita do ouvidor do TCE-AP 
 
O presidente do Instituto Rui Barbosa e vice-presidente do TCE Ceará, 
conselheiro Edilberto Pontes, recebeu nesta quinta-feira (28) o conselheiro 
Reginaldo Parnow Ennes, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Amapá e 
presidente do Comitê Técnico de Estudos e Sistematização da Administração 
Pública do IRB, em visita institucional. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5032-presidente-do-irb-recebe-
visita-do-ouvidor-do-tce-ap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-GO 
Conselheiro Saulo Mesquita recebe honraria da PM-GO 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Saulo Mesquita, 
diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo (Escoex Aélson 
Nascimento), foi um dos homenageados pela Polícia Militar de Goiás, por ocasião 
das comemorações do 164º aniversário da corporação, nesta quinta-feira (28/jul). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/conselheiro-saulo-mesquita-recebe-honraria-da-pm-
go 
 
TCE-MA 
Ouvidorias do TCE e da STC se reúnem para discutir atuação conjunta 
 
A reativação da Rede Maranhense de Ouvidorias e a realização do Projeto 
Ouvidoria Itinerante foram os temas principais de encontro recente entre as 
equipes das Ouvidorias do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) e da 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle – Ouvidoria Geral do Estado. A 
proposta é desenvolver ações e projetos conjuntos capazes de promover o 
diálogo, a interação e levar ao conhecimento da sociedade o funcionamento, os 
serviços prestados, formas de contato, apresentação de demandas e a 
importância da participação cidadã para a promoção do controle social e melhoria 
da gestão pública. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2403-ouvidorias-do-tce-e-da-stc-se-
reunem-para-discutir-atuacao-conjunta-2 
 
TCE-PR 
Justiça Eleitoral recebe lista de agentes com contas julgadas irregulares 
 
Cumprindo determinação legal, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
PR) entregou, nesta quinta-feira (28 de julho), ao Tribunal Regional Eleitoral, a 
relação das 1.726 pessoas que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos 
oito anos e com decisões já transitadas em julgado. A lista servirá de base para a 
Justiça Eleitoral analisar os pedidos de registro de candidaturas às eleições de 
outubro, validando-as ou não. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/justica-eleitoral-recebe-lista-de-agentes-com-
contas-julgadas-irregulares/9882/N 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PI 
Auditores do TCE Piauí participam de encontro do Sebrae em Brasília-DF 
 
Na tarde de ontem (28), o Sebrae no Piauí promoveu um encontro com os 
auditores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), Gilson Araújo, 
diretor de Fiscalizações Especializadas, e Elbert Alvarenga, diretor de 
Fiscalização da Administração Municipal, para esclarecer sobre a atuação desse 
órgão de controle. O encontro aconteceu durante o “Transformar Juntos”, evento 
do Sebrae realizado em Brasília-DF. A ideia foi também tratar os sistemas de 
licitações e contratos do TCE e como as prefeituras podem favorecer os 
pequenos negócios nas compras públicas. 
https://www.tce.pi.gov.br/auditores-do-tce-piaui-participam-de-encontro-do-
sebrae-em-brasilia-df/ 
 
TCM-RJ 
TCMRJ lança a Síntese do Parecer Prévio sobre as contas de governo de 2021 
 
Ao divulgar, nos canais de comunicação oficiais, a versão simplificada do parecer 
prévio sobre as contas de governo relativas ao exercício de 2021, o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) cumpre o preceito legal da 
transparência da gestão pública. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16289&detalhad
a=3&downloads=1 
 
TCM-SP 
TCMSP divulga ao público Relatório Anual de Atividades e lança síntese em 
linguagem didática 
  
Anualmente o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) elabora 
seu Relatório de Atividades, no qual apresenta aos órgãos da gestão pública as 
ações de controle externo e fiscalização realizadas pela Corte de Contas no ano 
anterior. O documento esclarece quais as competências do Tribunal, sua 
organização, gestão orçamentária e práticas de controle interno. Apresenta ainda 
as atividades administrativas, seus canais de relacionamento institucional e as 
atividades da Escola de Gestão e Contas, entre outras informações. Trata-se, 
portanto, de um relatório técnico vasto, de prestação de contas da atuação do 
TCMSP enquanto órgão público independente e autônomo. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48929 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Corpo técnico do TCMSP rebate imprecisões em matéria publicada na Folha de 
S.Paulo 
 
Em relação à publicação da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, no dia 22 
de julho, com o título: “Com caixa cheio, gestão Ricardo Nunes teme prazo curto e 
quer acelerar licitações”, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
esclarece que: - Diferentemente do que consta na matéria, a suspensão não se 
deu em decorrência de análise prévia, uma vez que o Edital de Licitação do 
Pregão Eletrônico nº 13/SMSUB/COGEL/2022 foi analisado após publicação em 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo. O edital foi publicado em 01.06.2022, 
enquanto que o despacho de suspensão é de 13.06.2022, evidenciando que a 
análise foi posterior à publicação do edital. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48932 
 
 
 
 
 


