
 
 

   

 
  Nº 018/2023 Data: 03-02-23 

TCU 
 
TCU oferece capacitação gratuita sobre obras públicas de edificação e de 
saneamento 
Estão abertas as inscrições para o curso Obras Públicas de Edificação e de 
Saneamento – Módulo Planejamento, desenvolvido pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). O treinamento é oferecido no ambiente on-line e está atualizado com 
base na Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021). Os interessados podem se 
inscrever até o dia 27 de fevereiro 
 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-oferece-capacitacao-gratuita-sobre-
obras-publicas-de-edificacao-e-de-saneamento.htm 
 
TCE-AL 

TCE-AL e TJ renovam convênio que permite o compartilhamento de conteúdos 
através da TV Cidadã 

Proporcionando a exibição de assuntos de interesse público, o Tribunal de Contas 
de Alagoas e o Tribunal de Justiça renovaram, nesta quinta-feira (2), o convênio 
que permite o compartilhamento de conteúdos através da TV Cidadã. O termo foi 
assinado pelos presidentes das instituições, o conselheiro Fernando Toledo e o 
desembargador Fernando Tourinho. 

https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk3MA==&cat=MQ==&titulo=tce/al-e-tj-renovam-convenio-que-
permite-o-compartilhamento-de-conteudos-atraves-da-tv-cidada 

TCE-BA  

Congresso Internacional, em Salvador, fará homenagens a Ruy Barbosa 

O VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, um dos mais 
importantes eventos da área de controle e fiscalização das contas públicas já 
realizados no Brasil, será marcado pelas homenagens especiais ao centenário de 
falecimento de Ruy Barbosa, patrono oficial dos Tribunais de Contas do Brasil. 

https://www.tce.ba.gov.br/noticias/congresso-internacional-em-salvador-fara-
homenagens-a-ruy-barbosa 
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TCE-SC 

TCE/SC e MPSC lançam de programa de inovação aberta com foco em aperfeiçoar 
serviços 
Encontrar soluções inovadoras para os desafios vividos pelo Tribunal de Contas de 
Santa Catarina (TCE/SC) e pelo Ministério Público estadual (MPSC) é a missão do 
programa de inovação aberta, plano desenvolvido pelas instituições a partir de 
convênio com a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e que será 
apresentado nas próximas semanas. A cerimônia de lançamento do programa 
acontece no dia 9 de fevereiro, às 18 horas, na sede da ACATE, em Florianópolis.  

https://www.tcesc.tc.br/tcesc-e-mpsc-lancam-de-programa-de-inovacao-aberta-
com-foco-em-aperfeicoar-servicos 

Sidney Beraldo assume a Presidência do Tribunal de Contas do Estado de SP 

O Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo tomou posse hoje (1º/2) como Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). Durante a 1ª Sessão 
Especial, realizada às 9h30, no Auditório Nobre, também tomaram posse os 
Conselheiros Renato Martins Costa e Roque Citadini, que ocuparão os cargos de 
Vice-Presidente e Corregedor, respectivamente. Todos terão mandato de um ano. 
 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-sidney-beraldo-assume-presidencia-tribunal-
contas-estado-sp 
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