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TCE-AP 
PEC que impede extinção dos Tribunais de Contas será analisada na Câmara 
 
A Proposta de Emenda Constitucional que impede a extinção dos Tribunais de Contas está 
na Câmara dos Deputados para apreciação. Na terça-feira (07/03), a diretoria da Atricon 
foi recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na residência oficial. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/pec-que-impede-extincao-dos-tribunais-de-contas-sera-
analisada-na-camara 
 
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/ 
 
TCE-GO 
Marco Legal da Primeira Infância comemora sétimo aniversário 
 
Nesta quarta-feira (8/Mar.), é comemorado o aniversário de sete anos do Marco Legal da 
Primeira Infância. A Lei Federal n° 13.257 estabelece a responsabilidade e o dever do 
estado de criar políticas públicas e planos que atendam a especificidade das crianças de 
zero a 6 anos. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/marco-legal-da-primeira-infancia-comemora-setimo-
aniversario 
 
TCE-PR 
Fiscalização estadual priorizará avaliação dos resultados de políticas públicas 
 
Que melhorias efetivas na vida dos paranaenses as políticas públicas desenvolvidas pelos 
órgãos da administração estadual proporcionam? Com o objetivo de responder a essa 
pergunta com mais facilidade e precisão, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
PR) está reformulando sua metodologia de acompanhamento da gestão das unidades 
administrativas e entidades ligadas ao Governo do Estado. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/fiscalizacao-estadual-priorizara-avaliacao-dos-
resultados-de-politicas-publicas/10276/N 
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TCE-TO 
Fiscalização em escolas municipais do Tocantins é destaque em telejornal 
 
O telejornal Bom Dia Tocantins (TV Anhanguera/Rede Globo) desta terça-feira, 7 de março, 
destacou a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) em 
escolas municipais para averiguação da segurança de estrutura das unidades de ensino. 
A reportagem, comandada por Ana Paula Rehbein, mostrou as imagens coletadas pelos 
técnicos e auditores do Tribunal, apontando as condições precárias nas paredes de salas 
de aula, no telhado, nas instalações hidráulicas de banheiros e até em cozinha onde a 
merenda escolar é preparada. 
https://www.tceto.tc.br/fiscalizacao-em-escolas-municipais-do-tocantins-e-destaque-em-
telejornal/ 
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