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TCU 
TCU aprova norma que prioriza julgamento de processos de alto risco e relevância 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, na última terça-feira (13), anteprojeto de 
resolução para priorizar e estabelecer prazos máximos para que os processos de alto risco 
e relevância sejam instruídos com manifestação conclusiva e submetidos à apreciação do 
Plenário. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-norma-que-prioriza-julgamento-de-
processos-de-alto-risco-e-relevancia.htm 
 
TCE-AL 
Congresso de municípios contará com presença do presidente do TCU 
 
O programa TC News, da Tv Cidadã(35.2), recebeu na manhã desta segunda-feira(17), o 
presidente da Associação dos Municípios Alagoanos(AMA), Hugo Wanderley, para falar 
sobre o "Congresso dos Municípios Alagoanos: Eficiência e Transparência na Gestão 
Pública", que será realizado na próxima quinta-feira(19), no Centro de Convenções Ruth 
Cardoso, com palestra do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk1Nw==&titulo=Congresso_de_munic%C3%ADpios_contar%C3%A1_c
om_presen%C3%A7a_do_presidente_do_TCU_&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Presidente do TCE Amapá apresenta o TCE na Comunidade em Roraima 
 
O presidente do TCE Amapá, conselheiro Michel Houat Harb, representou na segunda e 
terça-feira (16 e 17/01) a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em 
visita técnica ao Tribunal de Contas de Roraima. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/presidente-do-tce-amapa-apresenta-o-tce-na-
comunidade-em-roraima 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM realiza encontro com gestores do controle externo 
 
Para debater sobre as metas de cada setor subordinado à Secretaria de Controle Externo 
(Secex), o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico 
Desterro, realizou um café da manhã com gestores da Secex, como chefes, diretores e 
secretário, na manhã desta terça-feira (17). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61879 
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TCE-BA 
Presidente visita TCMSP para conhecer o Observatório de Políticas Públicas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), Marcus Presidio, 
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. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/presidente-visita-tcmsp-para-conhecer-o-observatorio-
de-politicas-publicas 
 
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-CE 
“Como comunicar irregularidades ao TCE Ceará” é tema do segundo anime tutorial 
Transparência Ativa 
 
O segundo episódio do anime tutorial já está disponível na plataforma digital 
transparenciaativa.tce.ce.gov.br. O tema é “Como comunicar irregularidades ao TCE 
Ceará”. A produção utiliza recursos gráficos em 2D e ilustrações para apresentar os 
serviços oferecidos pelo Tribunal de Contas do Ceará para que o cidadão possa exercer 
sua cidadania plenamente. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5246-como-comunicar-irregularidades-
ao-tce-ceara-e-tema-do-segundo-anime-tutorial-transparencia-ativa 
 
TCE-ES 
Vila Velha, Serra e Cariacica concentram mais casos de Hanseníase no Espírito Santo, 
aponta estudo do TCE-ES 
 
Um estudo realizado pelo Núcleo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas de 
Saúde (NSaúde), do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), apontou 
que os municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica são os que concentram o maior número 
de casos de Hanseníase no Estado. A proporção de cura da doença, por sua vez, é maior 
que 70% em todos os 78 municípios. 
https://www.tcees.tc.br/vila-velha-serra-e-cariacica-concentram-maior-numero-de-casos-
de-hanseniase-no-espirito-santo-aponta-estudo-do-tce-es/ 
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TCE-GO 
TCE-GO dá início ao planejamento do biênio 2023/2024 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), conselheiro Saulo Mesquita, e 
a diretora de Governança, Planejamento e Gestão do órgão, Vera Núbia Zandonadi 
Gomes, comandaram hoje (16/jan) a primeira Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) 
do biênio 2023/2024. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-da-inicio-ao-planejamento-do-bienio-2023-2024 
 
Sorteado relator das Contas do Governador 2023 
 
O Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do governador Ronaldo 
Caiado, relativas ao exercício de 2023, o primeiro do atual mandato, terá como relator o 
conselheiro Helder Valin. Ele foi escolhido por sorteio, hoje (17/jan), na primeira sessão 
plenária do ano. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/sorteado-relator-das-contas-do-governador-2023 
 
TCE-MT 
Conselheiro Sérgio Ricardo defende realização de mesa técnica sobre alimentação do 
sistema prisional 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) Sérgio Ricardo defendeu 
a realização de mesa técnica para buscar solução sobre a alimentação do sistema prisional 
do estado. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/conselheiro-sergio-ricardo-defende-realizacao-de-
mesa-tecnica-sobre-alimentacao-do-sistema-prisional/55548 
 
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 
 
TCE-PB 
NOMINANDO DINIZ RECEBE PRESIDENTE DO TRE E FIRMA PARCERIA PARA 
REALIZAR SEMINÁRIO DE CONTAS ELEITORAIS 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vão realizar, 
em abril, seminário estadual para orientar os postulantes a pleitos eleitorais a respeito dos 
processos de prestação de contas dos candidatos.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/nominando-diniz-recebe-presidente-do-tre-e-firma-parceria-
para-realizar-seminario-de-contas-eleitorais 
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TCE-PR 
TCE-PR registra avanços na fiscalização e na governança nos últimos dois anos 
 
Utilização de imagens de satélite na fiscalização de obras. Estímulo à cidadania dos jovens. 
Contribuição no combate à Covid-19 - incluindo repasse de recursos, fiscalização de 
aquisições de insumos e da vacinação da população. Revisão completa da metodologia de 
análise das contas anuais dos prefeitos paranaenses, com foco na eficácia das políticas 
públicas. Parcerias institucionais. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-registra-avancos-na-fiscalizacao-e-na-
governanca-nos-ultimos-dois-anos/10201/N 
 
TCE-PR recomenda 34 medidas para melhorar transporte público em Londrina 
 
Visando auxiliar a Prefeitura de Londrina a melhorar a qualidade do transporte público 
oferecido à população, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná homologou a 
emissão de 34 recomendações ao município, cujo prazo para implementação varia de um 
mês a três anos. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-34-medidas-para-melhorar-
transporte-publico-em-londrina/10197/N 
 
TCE-PI 
Rejane Dias toma posse como nova conselheira do TCE-PI 
 
A nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), Rejane Ribeiro 
Sousa Dias assinou o termo de compromisso e posse nesta sexta-feira (13), durante ato 
solene na Corte de Contas. O presidente do TCE-PI Kennedy Barros abriu a solenidade 
com uma mensagem de boas-vindas à nova integrante do Tribunal.  
https://www.tcepi.tc.br/rejane-dias-toma-posse-como-nova-conselheira-do-tce-pi/ 
 
TCE-RO 
Situação da saúde em Rondônia é tema de reunião técnica entre o novo Conselheiro 
Relator e representantes da Sesau 
 
O novo Conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), Jailson Viana de 
Almeida, esteve reunido nessa segunda-feira (16/1), em seu gabinete, com gestores da 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesau-RO), que estarão sob sua relatoria no quadriênio 
2023/2016. 
https://tcero.tc.br/2023/01/17/situacao-da-saude-em-rondonia-e-tema-de-reuniao-tecnica-
entre-o-novo-conselheiro-relator-e-representantes-da-sesau/ 
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