
 
 

   

 

  Nº 015/2023 Data: 30-01-23 

TCU 
TCU oficializa suspensão dos efeitos da decisão normativa que aprovou cálculo dos 
coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios 
 
Dando cumprimento à medida cautelar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 1.043, o ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, assinou despacho, 
nesta quinta-feira (26), declarando a suspensão dos efeitos da Decisão Normativa-TCU nº 
201/2022, que aprovou os coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) para o exercício de 2023. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-oficializa-suspensao-dos-efeitos-da-
decisao-normativa-que-aprovou-calculo-dos-coeficientes-do-fundo-de-participacao-dos-
municipios.htm 
 
TCDF 
TCDF encontra indícios de sobrepreço de R$ 46,7 milhões em licitação para Aterro 
Sanitário 
 
Na sessão ordinária dessa quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023, o Plenário do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal decidiu manter suspensa a licitação para a contratação de 
empresa responsável pela implantação, operação e manutenção das etapas 3 e 4 do Aterro 
Sanitário de Brasília. O motivo foi a constatação de indícios de serviços com preços bem 
acima dos valores praticados no mercado. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-encontra-indicios-de-sobrepreco-de-467-milhoes-em-
licitacao-para-aterro-sanitario/ 
 
TCE-GO 
Presidente do TCE-GO encontra-se com representantes dos poderes 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Saulo Mesquita, encontrou-se 
ontem (26/jan) com o presidente do Tribunal de Justiça (TJGO), desembargador Carlos 
França. Mais tarde, recebeu o deputado estadual reeleito Bruno Peixoto. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/presidente-do-tce-go-encontra-se-com-representantes-dos-
poderes 
 
TCE-MT 
TCE-MT registra mais de 100 manifestações na Ouvidoria-Geral e Gerência de Protocolo 
durante recesso 
 
O Tribunal de contas de Mato Grosso (TCE-MT) registrou, ao longo do período de recesso, 
o recebimento de mais de 100 manifestações, como denúncias, comunicação de 
irregularidades, representações de natureza externa, recursos e documentos, por meio da 
Ouvidoria-Geral e da Gerência de Protocolo. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-registra-mais-de-100-manifestacoes-na-
ouvidoria-geral-e-gerencia-de-protocolo-durante-recesso/55574 
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TCE-MG 
Vereadores de Unaí e Escola de Contas do TCEMG buscam estreitar laços 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recebeu a visita de uma comitiva de 
vereadores e dirigentes da Câmara Municipal de Unaí, um dos maiores municípios do 
noroeste mineiro, nesta quarta-feira (25/01). 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626120 
 
Yara Tupynambá visita Tribunal de Contas e relembra pintura 'Caminhos de Minas' 
 
A artista plástica mineira Yara Tupynambá esteve no Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCEMG), na manhã desta quinta-feira (26), para uma entrevista com o 
jornalista Fred La Rocca, que prepara uma matéria especial sobre as obras de arte que 
compõem o acervo do TCE mineiro. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626119 
 
TCE-PA 
Conselheira Lourdes Lima e Conselheiro Fernando Ribeiro inauguram nova sala da 
Corregedoria 
 
A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) tem um novo espaço 
para a realização de suas ações correcionais. Na última quinta-feira, 26, a Conselheira 
Presidente Lourdes Lima e o Conselheiro Corregedor Fernando Ribeiro apresentaram a 
nova sala da unidade aos servidores do Tribunal. A Corregedoria funcionará no 5º andar 
do anexo 2, com um ambiente mais amplo e adequado às atribuições e responsabilidades 
da área de correição. No local está presente também a Galeria dos Conselheiros 
Corregedores do TCE-PA. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/7005-conselheira-lourdes-lima-e-
conselheiro-fernando-ribeiro-inauguram-nova-sala-da-corregedoria 
 
Conselheira Lourdes Lima apresenta resultados do biênio 2021-2023 
 
Uma gestão com expressivos resultados que fizeram do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará (TCE-PA) uma instituição referência para o controle externo da aplicação dos 
recursos públicos estaduais. Assim foi o biênio 2021-2023, presidido pela Conselheira 
Lourdes Lima, que encerra no dia 31 de janeiro seu terceiro mandato à frente do órgão 
colegiado.  
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/7003-conselheira-lourdes-lima-apresenta-
resultados-do-bienio-2021-2023 
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Conselheiro Odilon Teixeira representa a Atricon na entrega de certificação do Programa 
Nacional de Transparência Pública 
 
Na quarta-feira, 25, o Conselheiro Ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-
PA), Odilon Teixeira, participou de cerimônia de entrega de certificação do Programa 
Nacional de Transparência Pública, no auditório do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Pará (TCMPA).  
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/7004-conselheiro-odilon-teixeira-representa-
a-atricon-na-entrega-de-certificacao-do-programa-nacional-de-transparencia-publica 
 
TCE-PB 
TCEPB RECOMENDA A PREFEITOS QUE GASTOS COM FESTIVIDADES NÃO PODEM 
COMPROMETER OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
 
O Tribunal de Contas está encaminhando Ofício Circular aos 223 prefeitos municipais da 
Paraíba com recomendações para que os gestores observem o conteúdo das normas em 
relação às despesas com festividades, que não podem comprometer investimentos em 
educação, saúde, assistência social, previdência e folha de pagamento, entre outros.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/tcepb-recomenda-prefeitos-sobre-uso-de-recursos-publicos-
em-festividades-nos-casos-de-calamidade 
 
TCE-PR 
Ex e atual prefeitos de Doutor Ulysses são multados por falhas previdenciárias 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aplicou multas 
ao ex-prefeito de Doutor Ulysses Josiel do Carmo dos Santos (gestões 2009-2012 e 2013-
2016); e ao atual gestor deste município da Região Metropolitana de Curitiba, Moises 
Branco da Silva (gestões 2017-2020 e 2021-2024). Cabe recurso da decisão. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/ex-e-atual-prefeitos-de-doutor-ulysses-sao-multados-
por-falhas-previdenciarias/10221/N 
 
TCE-PR emite 19 recomendações a seis municípios sobre gestão tributária 
 
Visando auxiliar seis municípios paranaenses na área de gestão da receita pública, o Pleno 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) homologou a emissão de 19 recomendações 
às prefeituras, cujo prazo indicado para implementação varia de seis a 12 meses. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-emite-19-recomendacoes-a-seis-municipios-
sobre-gestao-tributaria/10214/N 
 
TCE-PE 
Presidente recebe visita dos novos gestores da Cultura no Estado 
 
O atual secretário de Cultura do Estado, Silvério Pessoa, e a presidente da Fundação de 
Cultura de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, estiveram no TCE nesta quarta-feira 
(25) para uma visita de cortesia ao presidente Ranilson Ramos. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/413-
2023/janeiro/6891-presidente-recebe-visita-dos-novos-gestores-da-cultura-no-estado 
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TCE-PI 
TCE-PI e TJ-PI vão ministrar cursos de formação aos servidores do Judiciário 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), conselheiro Kennedy 
Barros, esteve reunido na manhã de hoje (27), em seu gabinete, com o presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), desembargador Hilo de Almeida, para iniciar 
a discussão sobre uma parceria através da Escola de Gestão e Controle com o objetivo de 
qualificar servidores do Poder Judiciário, principalmente nas áreas de gestão de contratos 
e licitações. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-pi-e-tj-pi-vao-ministrar-cursos-de-formacao-aos-servidores-do-
judiciario/ 
 
TCE-RS 
TCE-RS fará radiografia sobre políticas de segurança nos municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizará levantamento sobre as estruturas e 
políticas de segurança pública dos municípios gaúchos. O objetivo é conhecer mais 
profundamente o que as cidades têm feito neste segmento, com destaque para as 
iniciativas de prevenção à violência. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-fara-radiografia-sobre-politicas-de-seguranca-nos-
municipios/ 
 
TCE-SC 
Conselheiros do TCE/SC participam, em Portugal, de encontro internacional de juristas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC), conselheiro Adircélio de Moraes 
Ferreira Júnior, e o conselheiro Luiz Eduardo Cherem participaram, na condição de 
palestrantes convidados, do 19° Encontro Internacional de Juristas, evento organizado pela 
Rede Internacional de Excelência Jurídica e realizado na cidade de Funchal, capital do 
arquipélago da Madeira (Portugal). 
https://www.tcesc.tc.br/conselheiros-do-tcesc-participam-em-portugal-de-encontro-
internacional-de-juristas 
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