
 
 

   

 

  Nº 042/2023 Data: 10-03-23 

TCU 
Tomada de Contas Especial vai apurar desperdício de insumos e vacinas da Covid-19 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a instauração de Tomada de Contas 
Especial para apurar irregularidades no armazenamento de medicamentos, vacinas e 
insumos de saúde com prazo de validade vencido. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tomada-de-contas-especial-vai-apurar-
desperdicio-de-insumos-e-vacinas-da-covid-19.htm 
 
Presidente Bruno Dantas assina portaria para promoção da equidade de gênero no TCU 
 
a sessão desta quarta-feira (8/3), o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), 
Bruno Dantas, fez uma comunicação oficial em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher. O comunicado celebra a data e destaca as recentes iniciativas do TCU para a 
promoção da equidade de gênero na Casa. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/presidente-bruno-dantas-assina-portaria-para-
promocao-da-equidade-de-genero-no-tcu.htm 
 
ClimateScanner: projeto realiza primeiras reuniões técnicas 
 
Nos dias 27 e 28 de fevereiro, foram realizadas as reuniões de kick-off com as equipes 
técnicas das instituições superiores de controle (ISC) membros do Grupo Executivo do 
ClimateScanner, que desenvolverá a ferramenta ao longo de 2023. Foram realizadas duas 
reuniões em horários diferentes, para melhor acomodar os participantes de fusos horários 
distintos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/climatescanner-projeto-realiza-primeiras-
reunioes-tecnicas.htm 
 
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 
 
TCM-BA 
NOVA CONSELHEIRA TOMA POSSE NO TCM 
 
Em uma cerimônia simples, no gabinete do presidente, conselheiro Plínio Carneiro Filho, 
Aline Fernanda Almeida Peixoto tomou posse como nova conselheira do Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia, após ter seu nome aprovado para o cargo por 40 dos 63 
deputados da Assembleia Legislativa e ser nomeada pelo governador do estado, Jerônimo 
Rodrigues. 
https://www.tcm.ba.gov.br/nova-conselheira-toma-posse-no-tcm/ 
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TCE-ES 
TCE-ES determina que prefeitura de Linhares regularize lançamento da Cosip nas contas 
municipais 
 
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 
determinaram que a prefeitura de Linhares regularize os lançamentos da Contribuição 
Sobre o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) nas contas municipais. 
Atualmente, segundo auditoria feita pelo Núcleo de Controle Externo de Auditoria e Gestão 
Fiscal (NGF), não é realizado o lançamento da Cosip pela administração municipal, 
impedindo a constituição regular deste crédito tributário. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-determina-que-prefeitura-de-linhares-regularize-
lancamento-da-cosip-nas-contas-municipais/ 
 
TCM-GO 
Comitê Executivo do II Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo define plano de 
ação 
 
O Comitê Executivo do II Laboratório de Boas Práticas de Controle Externo (LabTCs) 
definiu plano de ação do projeto durante reunião técnica realizada entre os dias 8 e 9 de 
março, na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília. A iniciativa é 
desenvolvida no âmbito do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas 
(MMD-TC), promovido pela Atricon. O LabTCs tem o apoio do Instituto Rui Barbosa, do 
CNPTC e da Abracom. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/03/comite-executivo-do-ii-laboratorio-de-boas-praticas-
de-controle-externo-define-plano-de-acao/ 
 
TCM-PA 
TCMPA aprimora ações para melhorar políticas da primeira infância nos municípios 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) reuniu com o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) para troca de informações e viabilizar parceria sobre as 
frentes de trabalho das duas instituições em relação à primeira infância, que abrange 
crianças de 0 a 6 anos. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-aprimora-acoes-para-melhorar-politicas-da-
primeira-infancia-nos-municipios/ 
 
TCE-PE 
1ª Infância: Livro do Tribunal de Goiás evidencia trabalho do TCE-PE 
 
As boas práticas de atuação do TCE-PE voltadas para a Primeira Infância ganharam 
destaque numa publicação do Instituto Rui Barbosa (IRB) feita em parceria com o Tribunal 
de Contas de Goiás. O livro “A Primeira Infância e os Tribunais de Contas” foi lançado no 
último dia 02 de fevereiro, em Salvador, durante o 8º Congresso Internacional de Controle 
e Políticas Públicas e mostra a realidade vivida no Brasil para mais de 17,6 milhões de 
crianças de 0 a 6 anos, das quais nove milhões são vulneráveis, sendo que pelo menos 
uma, em cada três, nessa faixa etária, vive na pobreza ou na extrema pobreza. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/415-2023/marco/6928-
1-infancia-livro-do-tribunal-de-goias-evidencia-trabalho-do-tce-pe 
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TCE-PI 
Levantamento aponta deficiências na gestão de obras de órgãos estaduais 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), na Sessão Plenária desta quinta-feira 
(9), julgou e aprovou, em unanimidade, o Processo nº 011077/2021, relatado pelo 
conselheiro Kleber Eulálio, que trata sobre o relatório de levantamento sobre a qualidade 
da gestão de obras públicas no Estado do Piauí, sob responsabilidade dos órgãos da 
administração estadual. 
https://www.tcepi.tc.br/levantamento-aponta-deficiencias-na-gestao-de-obras-de-orgaos-
estaduais/ 
 
TCE-RN 
Dia Internacional da Mulher é celebrado com palestras e lançamento da cartilha Elas em 
Conta 
 
O Dia internacional da Mulher foi celebrado no Tribunal de Contas do Estado, nesta quarta-
feira (08/03), com o lançamento da cartilha “Elas em Conta”, produzida pelo Ministério 
Público de Contas; realização da palestra “Estilo de vida da mulher – não á discriminação”, 
a cargo da fonoaudióloga Rafaela Sales e sorteio de brindes. “Hoje é um dia especial. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4336#gsc.tab=0 
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