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TCU 
Tribunal promove painel de referência sobre auditoria de obras paralisadas 
 
A Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica do Tribunal de 
Contas da União (TCU) realiza auditoria para avaliar as ações adotadas pelo governo 
federal para gestão da carteira de obras paralisadas, que está em fase de conclusão da 
segunda etapa. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-promove-painel-de-referencia-sobre-
auditoria-de-obras-paralisadas.htm 
 
TCE-ES 
Estudo do TCE-ES aponta que 65% dos pacientes com câncer no Estado iniciaram 
tratamento no mesmo dia do diagnóstico 
 
Um estudo elaborado pelo Núcleo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas de 
Saúde (NSaúde), do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), avaliou o 
prazo para início do tratamento contra o câncer no estado do Espírito Santo contemplando 
o município de residência dos pacientes. O trabalho é o terceiro boletim do NSaúde, 
intitulado “Intervalo entre diagnóstico e início do tratamento de câncer pelo Sistema Único 
de Saúde no Estado do Espírito Santo” e foi lançado nesta semana em que se celebra o 
Dia Mundial de Combate ao Câncer. 
https://www.tcees.tc.br/estudo-do-tce-es-aponta-que-65-dos-pacientes-com-cancer-no-
estado-iniciaram-tratamento-no-mesmo-dia-do-diagnostico/ 
 
TCE-GO 
Dirigentes do IRB entregam ao ministro da Educação as ações do órgão sobre a primeira 
infância 
 
O presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB),  conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima 
(TCE-CE) e os presidentes dos comitês técnicos da Primeira Infância e da Educação, 
conselheiros Edson Ferrari (TCE-GO) e Rodrigo Coelho do Carmo (TCE-ES) foram 
recebidos ontem (08/fev), em Brasília, pelo ministro da Educação, Camilo Santana e pela 
secretária-executiva, Izolda Cela, quando apresentaram aos dirigentes do MEC os 
trabalhos desenvolvidos sobre a primeira infância no Brasil. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/dirigentes-do-irb-entregam-ao-ministro-da-educacao-as-
acoes-do-orgao-sobre-a-primeira-infancia 
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TCE-MT 
Vice-presidente da Atricon destaca relevância, importância e comprometimento do TCE-
MT com controle externo brasileiro 
 
Em visita a Mato Grosso, o vice-presidente executivo da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Edilson de Souza Silva, fez questão 
de ressaltar a relevância, importância e comprometimento do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT) com o controle externo brasileiro. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/vice-presidente-da-atricon-destaca-relevancia-
importancia-e-comprometimento-do-tce-mt-com-controle-externo-brasileiro/55679, 
 
TCE-MS 
TCE-MS convoca eleição para presidência 
 
Edição extra do Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-
feira, 8 de fevereiro, traz a convocação para a eleição dos cargos de presidente, vice-
presidente e corregedor-geral da Corte de Contas para o próximo biênio. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6926/tce-ms-convoca-eleicao-para-
presidencia 
 
TCE-MT entrega selos de qualidade em transparência pública para 21 instituições 
 
Em sessão especial realizada nesta terça-feira (7), o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) entregou os selos de qualidade em transparência pública às 21 unidades 
jurisdicionadas que atingiram os critérios estabelecidos no Programa Nacional de 
Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-entrega-selos-de-qualidade-em-transparencia-
publica-para-21-instituicoes/55660 
 
TCE-PR 
Auditor de controle do TCE-PR publica livro sobre parcerias público-privadas 
 
O auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
Edilson Gonçales Liberal publicou, em janeiro, o livro Elementos Orçamentários e Fiscais 
nas PPPs Sociais: O Caso das Escolas Infantis de Belo Horizonte. A obra analisa esta que 
foi a primeira experiência de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão 
administrativa, sobre educação realizada no Brasil. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/auditor-de-controle-do-tce-pr-publica-livro-sobre-
parcerias-publico-privadas/10247/N 
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TCE-PE 
Prefeitura de Alagoinha desativa lixão após atuação do TCE 
 
O Alerta de Responsabilização expedido pelo conselheiro Marcos Loreto à Prefeitura de 
Alagoinha, aliado ao trabalho de monitoramento realizado pela equipe de fiscalização do 
Tribunal de Contas do Estado resultou em benefício para os moradores da cidade. O antigo 
lixão que funcionava na zona rural do município foi extinto, depois de anos em atividade. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/414-
2023/fevereiro/6903-prefeitura-de-alagoinha-desativa-lixao-apos-atuacao-do-tce 
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