
 
 

   

 

  Nº 010/2023 Data: 23-01-23 

TCU 
Presidente Bruno Dantas fala sobre prioridades de gestão e desafios para os próximos 
anos 
 
No último dia 14 de dezembro, o ministro Bruno Dantas tomou posse como presidente do 
TCU, após seis meses acumulando o exercício da Presidência, da Vice-Presidência e da 
Corregedoria do Tribunal. Baiano, natural de Salvador, Dantas chegou à Brasília aos 19 
anos e, desde os primeiros anos de formado, vem construindo uma sólida trajetória no 
serviço público. Um dos ministros mais jovens a ocupar uma cadeira na Corte de Contas, 
Dantas alia conhecimento técnico a uma visão moderna da administração pública, com 
alinhamento às práticas internacionais. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/presidente-bruno-dantas-fala-sobre-prioridades-
de-gestao-e-desafios-para-os-proximos-anos.htm 
 
TCU aprova concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) com 
condicionantes 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, nesta quarta-feira (18), a relicitação da 
concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA), no Rio Grande do Norte. 
O aeroporto fica localizado a aproximadamente 30 km do centro de Natal. O contrato de 
concessão para exploração daquela infraestrutura foi assinado com o consórcio 
Inframérica em 28 de novembro de 2011, pelo prazo de 28 anos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-concessao-do-aeroporto-de-sao-
goncalo-do-amarante-rn-com-condicionantes.htm 
 
TCDF 
Presidente do TCDF se reúne com interventor 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheiro Márcio Michel, se 
reuniu com o interventor da segurança pública no DF, Ricardo Capelli. O encontro foi nesta 
quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, na Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF). 
https://www2.tc.df.gov.br/presidente-do-tcdf-se-reune-com-interventor/ 
 
TCE-GO 
Conselheiro Ferrari faz palestra na Universidade Europeia de Lisboa 
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) Edson Ferrari proferiu 
palestra hoje (20/jan) na Universidade Europeia de Lisboa, onde se realiza o Encontro 
Jurídico Luso-Brasileiro - As Cortes de Contas e a Cidadania. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/conselheiro-ferrari-faz-palestra-na-universidade-europeia-de-
lisboa 
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TCM-PA 
TCMPA suspende licitação de R$7 milhões da Prefeitura de Portel com indícios de 
irregularidades 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) homologou voto do conselheiro 
Cezar Colares, que, devido a indícios de irregularidades constatados pela 2ª Controladoria, 
emitiu, monocraticamente, medida cautelar suspendendo processo licitatório, na 
modalidade pregão eletrônico, da Prefeitura Municipal de Portel, no valor de 
R$7.610.910,15. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-suspende-licitacao-de-r7-milhoes-da-prefeitura-
de-portel-com-indicios-de-irregularidades/ 
 
TCMPA emite medida cautelar para Prefeitura de Belém sobre coleta de lixo 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) emitiu medida cautelar, com 
relatoria do conselheiro Cezar Colares, cobrando providências da Prefeitura de Belém 
sobre a regularização da coleta e manejo do lixo produzido na capital paraense. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-emite-medida-cautelar-para-prefeitura-de-
belem-sobre-coleta-de-lixo/ 
 
TCE-PB 
TCE-PB BLOQUEIA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA POR 
INSTABILIDADE INSTITUCIONAL 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) determinou o bloqueio nesta sexta-
feira (20) das contas bancárias da Câmara Municipal de Cacimbas, em razão de 
incongruências ocorridas quanto ao procedimento destinado à eleição da Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores (biênio 2023/2024). 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-bloqueia-contas-da-camara-de-cacimba-por-
instabilidade-institucional 
 
TCE-PR 
Augustinho Zucchi toma posse do cargo de conselheiro do TCE-PR no dia 25 
 
Está marcada para a próxima quarta-feira (25 de janeiro), às 14 horas, a solenidade de 
posse de Augustinho Zucchi no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná.  
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/augustinho-zucchi-toma-posse-do-cargo-de-
conselheiro-do-tce-pr-no-dia-25/10211/N 
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TCE-PE 
Secretária de Saúde do Estado participa de reunião sobre autismo 
 
O conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior se reuniu, na última quarta-feira (18), com a 
nova secretária de Saúde do Estado, Zilda do Rego Cavalcanti, para tratar das ações que 
serão implementadas em Pernambuco visando à melhoria do tratamento de pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/413-
2023/janeiro/6880-nova-secretaria-de-saude-do-estado-participa-de-reuniao-no-tce-
sobre-autismo 
 
TCE-PI 
TCE Piauí apresenta resultados do Marco de Medição de Desempenho (MMD) 2022 
 
Os resultados do Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas e Marco de 
Medição de Desempenho dos TCs (MMD/TC) aplicado em 2022 foram apresentados hoje 
(20) no Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). A apresentação foi feita pelo 
conselheiro substituto Jaylson Campelo e foi acompanhada pelo presidente do TCE, 
conselheiro Kennedy Barros, e pela conselheira Rejane Dias. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-piaui-apresenta-resultados-do-marco-de-medicao-de-
desempenho-mmd-2022/ 
 
Conselheira Rejane Dias é empossada como nova Controladora Interna do TCE Piauí 
 
Membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e do Ministério 
Público de Contas (MPC-PI) participaram na manhã desta sexta-feira (20) da Sessão 
Administrativa a fim deliberar pautas importantes da Corte de Contas. 
https://www.tcepi.tc.br/conselheira-rejane-dias-e-empossada-como-nova-controladora-
interna-do-tce-piaui/ 
 
TCE-SC 
Tribunal de Justiça apresenta ao TCE/SC nova ferramenta para otimizar, centralizar e 
padronizar a cobrança de tributos municipais 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), conselheiro 
Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, recebeu, nesta quarta-feira (18/1), o presidente do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), desembargador João Henrique Blasi. Na 
pauta da reunião, a apresentação à Corte de Contas do novo Sistema de Cobrança Pré-
Processual (SCPP), desenvolvido pelo TJSC. 
https://www.tcesc.tc.br/tribunal-de-justica-apresenta-ao-tcesc-nova-ferramenta-para-
otimizar-centralizar-e-padronizar 
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