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TCE-AL 
TV Cidadã realiza cobertura completa do VIII Congresso Internacional de Controle e 
Políticas Públicas 
 
A TV Cidadã (canal 35.2), do Tribunal de Contas de Alagoas, esteve presente no VIII 
Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizando a cobertura completa 
do evento, que aconteceu nos dias 1º a 3 de março, em Salvador. O Congresso buscou 
aprimorar a gestão pública por meio de compartilhamento de vivências nacionais e 
internacionais. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk5NA==&titulo=TV_Cidad%C3%A3_realiza_cobertura_completa_do_VI
II_Congresso_Internacional_de_Controle_e_Pol%C3%ADticas_P%C3%BAblicas&cat=M
Q== 
 
TCE-AP 
TCE Amapá e Unicef assinam termo de cooperação, 
 
O Tribunal de Contas do Amapá e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 
firmam esta semana acordo de cooperação com objetivo de capacitar e mobilizar gestores 
públicos para o enfrentamento dos desafios e garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes amapaenses. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/tce-amapa-e-unicef-assinam-termo-de-cooperacao 
 
TC-DF 
TCDF libera licitação para implantação das Etapas 3 e 4 do Aterro Sanitário de Brasília 
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a continuidade da licitação para 
contratação de empresa que será responsável pela implantação, operação e manutenção 
das Etapas 3 e 4 do Aterro Sanitário de Brasília desde que o Serviço de Limpeza Urbana 
do DF (SLU) faça ajustes no orçamento estimativo dos serviços. Essas correções 
representam cerca de 1% do orçamento total, atualmente estimado em R$ 159 milhões. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-libera-licitacao-para-implantacao-das-etapas-3-e-4-do-
aterro-sanitario-de-brasilia/ 
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TCE-ES 
MMD-TC: Comitê Executivo dá início a reuniões de planejamento para o novo ciclo, em 
Brasília 
 
O Comitê Executivo do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-
TC) esté reunido, até esta terça-feira (07), para avaliar pontos de avanços do projeto. Na 
pauta do encontro, estão 18 itens com 364 sugestões de melhorias ao MMD-TC. Na 
abertura da reunião, o presidente da Atricon, Cezar Miola, valorizou o trabalho 
desenvolvido ao longo dos 10 anos da iniciativa. “O MMD-TC tem mobilizado e engajado 
os servidores e colaboradores da ação, o que tem resultado no aperfeiçoamento da 
avaliação e em reflexos positivos na atuação dos Sistemas Tribunais de Contas”, disse. 
https://www.tcees.tc.br/mmd-tc-comite-executivo-da-inicio-a-reunioes-de-planejamento-
para-o-novo-ciclo/ 
TCE-GO 
Simpósio Nacional de Educação vai reunir especialistas em Goiânia 
 
Goiás vai sediar o 5º Simpósio Nacional de Educação (Sined), entre os dias 10 e 12 de 
maio. A programação preliminar já está disponibilizada no site do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-GO), que vai sediar o evento, e a expectativa é que a conferência de abertura 
seja proferida pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pela senadora Professora 
Dorinha, pelo Tocantins, que, enquanto deputada federal, destacou-se na regulamentação 
do Fundeb. O evento tem também como organizadores do Tribunal de Contas dos 
Municípios de Goiás e o Instituto Rui Barbosa (IRB). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/simposio-nacional-de-educacao-vai-reunir-especialistas-em-
goiania 
 
TCE-MT 
TCE-MT solicitará informações sobre Compensação Financeira pela Exploração Mineral 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) vai solicitar informações sobre a 
destinação dos recursos oriundos da cota parte da Compensação Financeira pela 
Exploração de Minerais (CFEM) do estado e dos sete principais municípios onde há 
registro da atividade. O anúncio foi feito pelo conselheiro Guilherme Antonio Maluf, durante 
reunião com representantes do Instituto Somos do Minério, nesta segunda-feira (6). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-solicitara-informacoes-sobre-compensacao-
financeira-pela-exploracao-mineral/55811 
 
TCE-MG 
TCEMG realiza plano piloto de Fiscalização Ordenada Nacional 
 
Minas Gerais foi o Estado escolhido para testar o projeto piloto da Fiscalização Ordenada 
Nacional. A ação tem o objetivo de analisar a infraestrutura das instituições de ensino do 
Brasil. O grande diferencial do trabalho, em contraponto às auditorias já realizadas pelos 
tribunais de contas, é fazer com que servidores de todo o país saiam em fiscalização 
simultaneamente e enviem em tempo real os dados que serão recolhidos durante a visita 
técnica. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626187 
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TCE-PI 
DFINFRA inspeciona pavimentação de ruas do Polo Empresarial Sul 
 
A Diretoria de Fiscalização de Infraestrutura – DFINFRA do Tribunal de Contas do Estado 
do Piauí (TCE-PI) realizou uma inspeção no Polo Empresarial Sul, em Teresina, na manhã 
de hoje (07), com o objetivo de verificar se as obras de pavimentação das vias públicas do 
bairro foram executadas adequadamente. O contrato de investimentos para as obras 
inspecionadas teve um valor total previsto de R$ 5,4 milhões. 
https://www.tcepi.tc.br/dfinfra-inspeciona-pavimentacao-de-ruas-do-polo-empresarial-sul/ 
 
TCE-RS 
Acessibilidade é tema de ação conjunta dos Tribunais de Contas 
 
Os integrantes do Sistema Tribunais de Contas publicaram uma portaria conjunta criando 
um grupo de trabalho (GT) para propor medidas e estratégias para promoção de 
acessibilidade e inclusão nas próprias instituições de controle externo e nos municípios 
brasileiros. 
https://tcers.tc.br/noticia/acessibilidade-e-tema-de-acao-conjunta-dos-tribunais-de-contas/ 
 
TCE-RO 
Diretoria da Atricon é recebida pela Presidência da Câmara dos Deputados 
 
A Diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) foi 
recebida pelo Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, na residência 
oficial, para tratar da tramitação da PEC 39/2022 (Essencialidade dos Tribunais de Contas). 
https://tcero.tc.br/2023/03/07/diretoria-da-atricon-e-recebida-pela-presidencia-da-camara-
dos-deputados/ 
 
TCE-SC 
TCE/SC amplia fiscalização para auxiliar Defesa Civil nas ações de prevenção a 
calamidades por inundações e deslizamentos 
 
Com o objetivo de avaliar as ações governamentais adotadas para evitar tragédias 
decorrentes de intempéries, chuvas intensas, inundações e deslizamentos, com prejuízos 
materiais e perdas de vidas humanas, o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) 
ampliou o campo de atuação da relatoria temática do Meio Ambiente, Desastres e 
Ocupação do Solo. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-amplia-fiscalizacao-para-auxiliar-defesa-civil-nas-acoes-de-
prevencao-calamidades-por 
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