
 
 

   

 

  Nº 043/2023 Data: 13-03-23 

TCU 
TCU decreta indisponibilidade de joias em posse do ex-presidente Jair Bolsonaro 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, na noite desta quinta-feira (9/3), que o 
ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro se abstenha de usar, dispor ou alienar 
qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do processo TC 003.679/2023-3 até 
apreciação definitiva da matéria pelo Tribunal. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-decreta-indisponibilidade-de-joias-em-
posse-do-ex-presidente-jair-bolsonaro.htm 
 
TCM-BA 
CONSELHEIRO FRANCISCO NETTO É O NOVO PRESIDENTE DO TCM 
 
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o senador Otto Alencar, o prefeito de 
Salvador, Bruno Reis, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes, 
desembargadores, deputados federais, estaduais, procuradores de justiça e inúmeras 
outras autoridades prestigiaram na manhã desta sexta-feira (10/03), a posse do 
conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto na presidência do Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia, para o biênio 2023/2025. 
https://www.tcm.ba.gov.br/conselheiro-francisco-netto-e-o-novo-presidente-do-tcm/ 
 
TCE-CE 
Disciplina “Cidadania e Controle Social das contas públicas” é lançada pelo TCE para 
escolas da rede estadual de ensino médio 
 
“Acredito que através dos conceitos que serão estudados nessa disciplina eletiva, nós 
conseguiremos entender melhor nosso papel de cidadão. Todos nós precisamos entender 
o nosso papel na sociedade, nossos direitos e nossos deveres. Precisamos participar, 
cumprir e cobrar. Pois todo crescimento social depende da responsabilidade de cada um”. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5319-disciplina-cidadania-e-controle-
social-das-contas-publicas-e-lancada-pelo-tce-para-escolas-da-rede-estadual-de-ensino-
medio 
 
TCE-GO 
Merenda escolar na rede estadual será fiscalizada pelo TCE-GO 
 
A distribuição e a confecção da merenda escolar nas unidades de ensino da rede estadual 
serão fiscalizadas este ano pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). 
Decisão nesse sentido foi adotada na Sessão Plenária desta quinta-feira (09/mar), em 
processo relatado pela conselheira Carla Santillo. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/merenda-escolar-na-rede-estadual-sera-fiscalizada-pelo-tce-
go 
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TCM-GO 
Inscrições para o Programa de Compliance Público Municipal de Goiás começam em 
março 
 
Foram assinados na sexta-feira (24/2) o termo de cooperação e o edital de chamamento 
público para o Programa de Compliance Público Municipal (PCM), edição 2023. Assinaram 
o documento o controlador-geral do Estado, Henrique Ziller; o presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), Joaquim de Castro e o presidente 
da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/03/inscricoes-para-o-programa-de-compliance-publico-
municipal-de-goias-comecam-em-marco/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT e MPMT alinham estratégias para melhoria da saúde no estado 
 
Com cerca de 48 mil nomes, a fila de pacientes à espera de cirurgias eletivas foi definida 
como uma das três prioridades na execução de ações para a melhoria da saúde no estado. 
Estratégias conjuntas para o setor foram definidas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) e Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) nesta segunda-feira (6). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-mpmt-alinham-estrategias-para-melhoria-da-
saude-no-estado/55840 
 
TCE-MG 
Recomendações em Auditoria concluem evento sobre Segurança Pública 
 
Diversos espectadores se reuniram hoje, 10 de março, no Auditório Vivaldi Moreira para 
assistirem o “último capítulo da novela”. A brincadeira foi feita por Gustavo Vidigal, 
assessor do conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas mineiro Durval Ângelo, 
fazendo referência à explicação que ele iniciava ali.  
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626197 
 
TCE-PB 
TCE-PB REJEITA CONTAS DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DE TAIPU E IMPUTA 
DÉBITO DE R$ 1,2 MILHÃO À OS IPCEP 
 
Reunido em sessão ordinária, nesta quarta-feira (08), o Pleno do Tribunal de Contas do 
Estado julgou irregulares as contas da prefeitura de São Miguel de Taipu, relativas a 2017, 
gestão do ex-prefeito Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo. Sob a relatoria do conselheiro 
Antônio Gomes Vieira foram aprovadas as contas de 2020 do município de Triunfo, assim 
como as de Manaíra e Araruna, que tiveram como relatores os conselheiros Fábio Nogueira 
e Oscar Mamede Santiago Melo (substituto), respectivamente. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-rejeita-contas-da-prefeitura-de-sao-miguel-de-taipu-e-
imputa-debito-de-r-1-2-milhoes-a-os-ipcep 
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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 
 
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-RJ 
Auditoria do TCE-RJ aponta problemas de governança e transparência na Agenersa 
 
Auditoria governamental realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ) na Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de 
Janeiro (Agenersa) encontrou falhas que colocam em risco a capacidade institucional do 
órgão de verificar aspectos inerentes a regulação, controle e fiscalização dos serviços 
públicos, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, distribuição de gás 
canalizado e resíduos sólidos. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/auditoria_do_tce_rj_aponta_problemas_de_gove
rnanca_e_transparencia_na_agenersa 
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TCE-RJ: Cantagalo deve providenciar anulação de licitação para concessão de transporte 
público 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou ao prefeito de 
Cantagalo a anulação do procedimento licitatório conduzido pela Prefeitura que visa a 
conceder à inciativa privada a operação dos serviços de transporte coletivo do município. 
O acórdão proferido durante a sessão plenária do dia 8 de março analisou representação 
formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo (SGE), que identificou uma série de 
irregularidades no certame, estimado em R$ 18.739.296 pelo prazo de 10 anos de 
exploração. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_cantagalo_deve_anular_licitacao_para_conc
essao_de_transporte_publico 
TCE-SC 
TCE/SC vai intensificar a fiscalização de políticas públicas destinadas à população negra 
 
A inclusão de ações de fiscalização relacionadas à população negra em Santa Catarina e 
o desenvolvimento de iniciativas no âmbito administrativo do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SC) foram objeto da reunião do presidente, conselheiro Herneus De Nadal, com 
integrantes da comissão permanente criada para fomentar a abordagem racial na 
Instituição, na tarde desta quinta-feira (9/3). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-vai-intensificar-fiscalizacao-de-politicas-publicas-destinadas-
populacao-negra 
 
TCE/SC busca identificar fragilidades das políticas públicas municipais de assistência 
social 
 
Os 295 municípios catarinenses têm até o dia 24 de março para responder ao questionário 
sobre o mapeamento da política pública de Assistência Social, encaminhado pelo Tribunal 
de Contas de Santa Catarina (TCE/SC).  O levantamento vai possibilitar o conhecimento 
das fragilidades e das ações que possam contribuir para o fortalecimento da rede Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) dos municípios do Estado. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-busca-identificar-fragilidades-das-politicas-publicas-
municipais-de-assistencia-social 
 
TCM-SP 
Observatório de Políticas Públicas discute desigualdade de gênero na EGC 
 
A expressão “desigualdade”, principalmente no que diz respeito a políticas públicas para 
mulheres na capital paulista, foi a mais pronunciada na Conferência “Um diálogo sobre 
desigualdade de gênero e políticas públicas para mulheres na cidade de São Paulo: 
desafios atuais e perspectivas futuras”. O evento foi promovido pelo Grupo de Trabalho 
(GT) Gênero do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo (TCMSP) na quinta-feira (09/03), no auditório da Escola de Gestão e Contas 
(EGC) do TCMSP. Durante duas horas, representantes de órgãos públicos e líderes da 
sociedade civil discutiram a questão, de importância fundamental para a cidade. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/58175 
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TCE-TO 
Coordenadoria de Auditorias Especiais realiza oficina sobre Pacto Nacional Pela Primeira 
Infância 
 
O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), por meio da Coordenadoria de Auditorias 
Especiais (COAE) proporcionou na tarde desta quinta-feira, 09, uma oficina com a temática 
“Pacto na primeira infância no Estado do Tocantins”. Na abordagem foram destacados 
pontos relacionados às áreas de saúde, educação e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes no Estado. 
https://www.tceto.tc.br/coordenadoria-de-auditorias-especiais-realiza-oficina-sobre-pacto-
nacional-pela-primeira-infancia/ 
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