
 

 

  Nº 006/2023 Data: 17-01-23 

TCU 
Auditoria do Tribunal encontra falhas no seguro DPVAT e na seguradora 
Líder 
  
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez inspeção na Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) para apurar a existência de irregularidades 
na gestão dos recursos do Seguro de Danos Pessoais por Veículos 
Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas 
Transportadas ou Não (Seguro DPVAT).  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tribunal-encontra-
falhas-no-seguro-dpvat-e-na-seguradora-lider.htm 
  
Irregularidades na ferrovia Nova Transnordestina geram suspensão na 
liberação de verbas federais 
  
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou representação em que 
foram apresentadas irregularidades, no âmbito da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas aos contratos para 
construção e exploração da ferrovia Nova Transnordestina. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/irregularidades-na-ferrovia-
nova-transnordestina-geram-suspensao-na-liberacao-de-verbas-
federais.htm 
  
TCE-AP 
Com a presença de autoridades nacionais, mesa diretora toma posse no 
TCE Amapá 
  
Destacando maior aproximação com os gestores públicos e a sociedade, 
o fortalecimento do controle externo, a realização futura de concurso 
público, e as inovações implementadas nos últimos quatro anos, a nova 
mesa diretora do Tribunal de Contas do Amapá tomou posse nesta sexta-
feira (13/01), cerimônia que teve a participação de autoridades locais, 
nacionais, membros, servidores e convidados. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/com-a-presenca-de-autoridades-
nacionais-mesa-diretora-toma-posse-no-tce-amapa 
  
 



 

 

 
TCM-BA 
PUBLICADA 8° EDIÇÃO DA REVISTA ELETRÔNICA JURISDAM 
  
A Diretoria de Assistência aos Municípios – DAM, do TCM, publicou nesta 
segunda-feira (16/01), uma nova edição da revista eletrônica 
“JURISDAM”. O informativo – que está em sua 8ª edição – apresenta 
análises e comentários sobre as principais inovações legislativas relativas 
ao Controle Externo, inclusive pareceres da própria DAM – relacionados 
a consultas de jurisdicionados; decisões dos órgãos colegiados do TCM e 
de outros tribunais de contas do país, divulgadas no período de outubro a 
dezembro de 2022. 
https://www.tcm.ba.gov.br/publicada-8-edicao-da-revista-eletronica-
jurisdam/ 
  
TCE-ES 
TCE-ES dará mais um passo para o monitoramento das Políticas Públicas 
Sociais, destaca Cláudia Matiello 
  
Realizar a avaliação de políticas públicas para além da aplicação de 
recursos, examinando também sua efetividade, como um meio de 
melhorar a qualidade dos serviços entregues à sociedade, está, cada vez 
mais, ganhando papel de destaque entre as atribuições do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-dara-mais-um-passo-para-o-
monitoramento-das-politicas-publicas-sociais-destaca-secretaria-de-
controle-externo-de-politicas-publicas-sociais-claudia-matiello/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TCE-GO 
Presidente do TCE-GO e equipe realizam a primeira reunião da gestão 
  
A alta direção do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) 
realizou na quinta-feira (12/jan) a primeira reunião do biênio 2023-2024 na 
Sala de Conferências Conselheiro Anísio de Souza. O presidente, 
conselheiro Saulo Mesquita, aproveitou o encontro para solicitar aos 
secretários e gestores que levassem às suas equipes a mensagem de que 
a atual gestão vai priorizar a busca por excelência e essencialidade da 
instituição, conceitos que fazem parte da visão do TCE-GO, expressa no 
Plano Estratégico 2021-2030. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-e-equipe-realizam-a-
primeira-reuniao-da-gestao 
  
TCE-GO vai sortear o relator das Contas do Governo de 2023 
  
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) define, na próxima 
terça-feira (17/jan), às 15h, o conselheiro que vai relatar as Contas do 
Governo de 2023. O sorteio ocorre no início do ano para permitir que o 
escolhido possa acompanhar a execução orçamentária ao longo do ano 
fiscal. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-vai-sortear-o-relator-das-contas-do-
governo-de-2023 
  
TCE-MS 
TCE-MS convoca servidores para realização do censo cadastral 
previdenciário 
  
Servidores titulares de cargo efetivo, dependentes, aposentados, 
pensionistas do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vinculados ao 
regime do MSPREV, devem realizar o censo cadastral previdenciário. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6905/tce-ms-convoca-
servidores-para-realizacao-do-censo-cadastral-previdenciario 
  
 
 
 



 

 

 
 
TCM-PA 
Projeto “Raio-X dos Municípios” do TCMPA disponibiliza informações 
sobre a área de saúde 
  
O projeto “Raio-X dos Municípios”, através do qual o Tribunal de Contas 
dos Municípios do Pará (TCMPA) disponibiliza informações sobre os 
principais indicadores dos 144 municípios paraenses, agrupadas por 
áreas temáticas como “Transparência Municipal”; “Associações, 
Consórcios e Terceiro Setor”; “IEGM”; “Royalties”; e “Educação”, agora 
oferece também informações sobre a área de Saúde. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/projeto-raio-x-dos-municipios-do-
tcmpa-disponibiliza-informacoes-sobre-a-area-de-saude/ 
  
TCE-PB 
NOMINANDO DINIZ ASSUME PRESIDÊNCIA DO TCE E ANUNCIA 
AÇÕES PARA AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL 
  
O Tribunal de Contas da Paraíba tem novo presidente. O conselheiro 
Antonio Nominando Diniz Filho assumiu o cargo em sessão administrativa 
de posse, realizada nesta sexta-feira (13), às 10 horas, no Auditório do 
Centro Cultural Ariano Suassuna, sede do TCE.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/nominando-diniz-assume-presidencia-do-
tce-e-anuncia-acoes-para-ampliar-a-transparencia-e-o-controle-social 
  
TCE-PR 
Lei de Responsabilidade Fiscal é tema da 38ª edição da Revista Digital do 
TCE-PR 
 
Recém-publicada, a 38ª edição da Revista Digital do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná apresenta dois artigos cujas temáticas são 
recorrentes para as atividades do TCE-PR: Proteção de Dados e Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A publicação trimestral compreende o período 
entre outubro e dezembro de 2022. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/lei-de-responsabilidade-fiscal-e-tema-
da-38%C2%AA-edicao-da-revista-digital-do-tce-pr/10187/N 
 



 

 

 
TCE-PI 
Nova diretoria da APPM faz visita institucional à presidência do TCE 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), 
conselheiro Kennedy Barros, recebeu, na manhã desta segunda-feira 
(16), a visita institucional do novo presidente da Associação Piauiense de 
Municípios (APPM), prefeito Antoniel Sousa, de Caridade do Piauí, para 
discutir, entre outras pautas, a interpretação da recente Lei das 
Associações de Representação dos Municípios, o Diário Oficial dos 
Municípios da APPM e a adequação do prazo para apresentação do 
tombamento de logradouros públicos 
https://www.tcepi.tc.br/nova-diretoria-da-appm-faz-visita-institucional-a-
presidencia-do-tce/ 
 
TCE-RN 
Olacefs disponibiliza pesquisa sobre a corrupção 
 
A Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores disponibilizou uma pesquisa sobre a corrupção. 
Https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4315#gsc.tab=0 
 
Servidores do TCE conhecem nova equipe e prioridades da atual gestão 
 
Os servidores do Tribunal de Contas do Estado conheceram, nesta sexta, 
a nova equipe de gestores e as prioridades da atual gestão para o biênio 
2023-2024. A apresentação foi feita  pelo presidente do TCE, conselheiro 
Gilberto Jales. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4316#gsc.tab=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TCM-SP 
Presidente do TCE-BA visita TCMSP para conhecer o Observatório de 
Políticas Públicas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Marcus 
Presídio, participou na segunda-feira (16/01) de uma reunião na Sala da 
Presidência do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) 
para conhecer o Observatório de Políticas Públicas. A ideia do gestor, 
recebido pelo presidente do TCMSP, conselheiro João Antonio da Silva 
Filho, e pelos coordenadores da iniciativa, é levar a experiência do 
Observatório para seu Estado. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56136 
 
TCE-SE 
Educação: Programa estadual de busca ativa escolar é apresentado no 
TCE 
 
Durante a manhã desta segunda-feira, 16, o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SE) recebeu a equipe de trabalho da Secretaria Estadual de 
Educação (Seduc) responsável pelo funcionamento da estratégia Busca 
Ativa Escolar. A reunião contou com a participação de integrantes da 
Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviço (Dceos) e do procurador-
geral João Augusto Bandeira de Mello, do Ministério Público de Contas 
(MPC). 
 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2239 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


