
 
 

   

 

  Nº 012/2023 Data: 25-01-23 

TCU 
Presidente do TCU se reúne com ministra da Saúde 
 
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, recebeu a ministra da 
Saúde, Nísia Trindade, na quarta-feira (18/1). No encontro, foram abordados temas de 
interesse do Ministério da Saúde que tramitam na Corte de Contas, em especial, 
contratações cujas licitações foram iniciadas no governo passado e não foram concluídas. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/presidente-do-tcu-se-reune-com-ministra-da-
saude.htm 
 
TCE-AL 
Nova edição do Jornal Atricon no ar 
 
O informativo dos Tribunais de Contas - Jornal Atricon - entrou no ar, nesta terça-feira (24). 
Esta edição do informativo foi marcada com as solenidades de posse das novas diretorias 
das Cortes de Contas do país; dentre elas, Goiás, Paraíba, Alagoas e Amapá. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk2NA==&titulo=Nova_edi%C3%A7%C3%A3o_do_Jornal_Atricon_no_a
r&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Presidente do TCE-AM palestra em encontro internacional de juristas na Ilha da Madeira, 
em Portugal 
 
Com o tema “Democracia, Governança e Controle”, o presidente do Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, ministrou palestra durante o segundo 
dia do 19º Encontro Internacional de Juristas, realizado entre 22 e 26 de janeiro de 2023, 
na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=61907 
 
TCE-CE 
Anime tutorial mostra o passo a passo para acessar serviços eletrônicos do TCE Ceará 
 
“Como acessar o portal de serviços eletrônicos do TCE Ceará” é o tema do terceiro anime 
tutorial disponibilizado na plataforma digital transparenciaativa.tce.ce.gov.br. O novo 
episódio apresenta o passo a passo sobre os serviços eletrônicos oferecidos pelo Tribunal 
de Contas para que o cidadão possa exercer sua cidadania plenamente. A produção utiliza 
recursos em 2D e ilustrações. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5254-anime-tutorial-mostra-o-passo-a-
passo-para-acessar-servicos-eletronicos-do-tce-ceara 
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TCE-ES 
TCE-ES concede cautelar e determina suspensão de licitação no município de São Mateus 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) concedeu medida cautelar 
monocrática determinando a suspensão de uma licitação organizada pela prefeitura de São 
Mateus, norte do estado. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-concede-cautelar-e-determina-suspensao-de-licitacao-no-
municipio-de-sao-mateus/ 
 
Em medida cautelar, TCE-ES determina suspensão de licitação de Itapemirim para a 
conservação de estradas 
 
A licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Itapemirim para contratar uma empresa 
para prestar os serviços de conservação de estradas pavimentadas e não pavimentadas 
do município deverá ser suspensa, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo (TCE-ES). 
https://www.tcees.tc.br/em-medida-cautelar-tce-es-determina-suspensao-de-licitacao-de-
itapemirim-para-a-conservacao-de-estradas/ 
 
TCE-GO 
Crise humanitária do povo yanomami repercute em encontro jurídico internacional 
 
A tragédia do povo yanomami e que resultou na morte de 570 crianças indígenas em 
Roraima foi um dos assuntos abordados hoje (24/jan), no 18º Encontro Internacional de 
Juristas, em Funchal, Ilha da Madeira. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/crise-humanitaria-do-povo-yanomami-repercute-em-encontro-
juridico-internacional 
 
Servidora tem artigo publicado em revista Contabilidade, Gestão e Governança 
 
A servidora Raquel Luz de Lima, mestre em Ciências Contábeis pela UnB, lotada no 
Gabinete do Procurador Carlos Rodrigues, publicou junto com as professoras doutoras 
Diana Vaz de Lima (UnB), Patrícia Siqueira Varela (USP) e Claudia Ferreira da Cruz 
(UFRJ) o artigo “Aprendendo com as Experiências Internacionais: Normas Contábeis 
Diferenciadas para Entidades do Setor Público” na Edição Especial de Reformas do Setor 
Público e Mudanças na Contabilidade Pública, da Revista Contabilidade, Gestão e 
Governança (CGG). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/servidora-tem-artigo-publicado-em-revista-contabilidade-
gestao-e-governanca 
 
TCE-MS 
Escoex abre inscrições para mais de 20 cursos EAD 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de 
Controle Externo (Escoex), informa que já estão abertas as inscrições para diversos cursos 
disponibilizados pela plataforma EAD. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6911/escoex-abre-inscricoes-para-mais-de-
20-cursos-ead 
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TCE-MG 
Gilberto Diniz toma posse como presidente do TCEMG em 15 de fevereiro 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais realiza, no dia 15 de fevereiro, a cerimônia de posse 
da nova diretoria para o biênio 2023/2024. Em solenidade marcada para as 17h, no 
Auditório Vivaldi Moreira, o conselheiro Gilberto Diniz assume a presidência da Corte de 
Contas. Durval Ângelo tomará posse como vice-presidente, enquanto Wanderley Ávila será 
o próximo corregedor do TCEMG. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626117 
 
TCE-PR 
Posse do conselheiro Zucchi, nesta quarta, será transmitida pelo YouTube 
 
A solenidade de posse de Augustinho Zucchi no cargo de conselheiro, nesta quarta-feira 
(25 de janeiro), a partir das 14 horas, será transmitida canal do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná no  YouTube. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/posse-do-conselheiro-zucchi-nesta-quarta-sera-
transmitida-pelo-youtube/10216/N 
 
Sedest-PR deve aprimorar transparência do Programa Parques Urbanos 
 
Com a intenção de dar apoio à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo (Sedest-PR) no que diz respeito à transparência pública do Programa Parques 
Urbanos, o Pleno do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) homologou a emissão de 
duas recomendações à entidade. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/sedest-pr-deve-aprimorar-transparencia-do-programa-
parques-urbanos/10203/N 
 
TCE-PI 
Reunião técnica discute boas práticas de controle nas folhas de pagamento 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da Diretoria de Fiscalização 
de Pessoal e Previdência (DFPESSOAL), realizou na manhã desta terça-feira (24) uma 
reunião para discutir, especificamente, as ocorrências relevantes e boas práticas de 
controle nos pagamentos de folhas, reunindo gestores e representantes de órgãos 
estaduais na sede da Escola de Gestão e Controle (EGC). 
https://www.tcepi.tc.br/reuniao-tecnica-discute-boas-praticas-de-controle-nas-folhas-de-
pagamento/ 
 
TCE-RN 
TCE seleciona entidades para prestar serviço de coleta de materiais recicláveis 
 
O Tribunal de Contas do Estado abriu chamamento público com objetivo de receber 
propostas para credenciamento de entidades interessadas em realizar a retirada de 
resíduos descartados gerados no edifício do TCE-RN. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4320#gsc.tab=0 
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Pleno escolhe relator das Contas de Anuais de Governo na primeira sessão de 2023 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) escolheu, durante a primeira sessão plenária 
do ano de 2023, nesta terça-feira (24/01), por meio de sorteio, o conselheiro Francisco 
Potiguar Cavalcanti Júnior como o relator das Contas Anuais do Governo do Estado 
relativas ao exercício de 2023. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4321#gsc.tab=0 
 
TCM-SP 
Rede Nossa São Paulo apresenta pesquisa “Viver em São Paulo: Qualidade de Vida” 
 
A Rede Nossa São Paulo divulgou, nesta terça-feira (24/1), o resultado da sua pesquisa 
“Viver em São Paulo: Qualidade de Vida”. Os dados apontam uma queda na percepção de 
piora na qualidade de vida e um crescimento de pessoas que indicam estabilidade nos 
últimos 12 meses, sendo esta a opinião predominante. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56278 
 
TCMSP e Secretaria de Gestão se reúnem para discutir Lei de Licitações 
 
Uma reunião, na terça-feira (24/01), na Sala da Presidência, marcou o início dos 
entendimentos entre o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) e a 
Prefeitura para tratar da transição das novas regras aplicáveis às licitações e contratos 
administrativos e o compromisso da Secretaria de Gestão na continuidade dos 
mecanismos de transparência. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56283 
 
TCE-SE 
Presidente do Tribunal de Contas recebe visita institucional do prefeito de Aracaju 
 
Na manhã desta terça-feira, 24, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), 
conselheiro Flávio Conceição, recebeu a visita do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. 
De acordo com o gestor, a intenção foi agradecer pelo bom relacionamento que a Corte 
mantém com a Prefeitura da capital sergipana. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2243 
 
 
 
 

https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4321#gsc.tab=0
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56278
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56283
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2243

