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TCU 
Jhonatan de Jesus toma posse como ministro do TCU nesta quarta-feira 
 
Jhonatan de Jesus toma posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) nesta 
quarta-feira (15/3), às 11h (horário de Brasília). A solenidade será transmitida pelo canal 
do TCU no YouTube. O novo integrante da Corte de Contas foi indicado pela Câmara dos 
Deputados e assume a vaga aberta em razão da aposentadoria da ministra Ana Arraes. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/jhonatan-de-jesus-toma-posse-como-ministro-
do-tcu-nesta-quarta-feira.htm 
 
TCE-ES 
TCE-ES recebe treinamento do INPE para começar o monitoramento de obras via satélite 
no Espírito Santo 
 
Auditores da área de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-
ES) participaram de treinamentos, ao longo desta semana, para utilizar a plataforma do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para o acompanhamento de obras via 
satélite. Atualmente, os satélites do Instituto têm um dos melhores resultados de precisão 
e periodicidade do país, o que permite visualizar a obra a apenas 2 metros de distância, 
com atualização mensal das imagens. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-treinamento-do-inpe-para-comecar-o-
monitoramento-de-obras-via-satelite-no-espirito-santo/ 
 
TCE-ES identifica boas práticas adotadas por gestores para retomada de obras paralisadas 
 
Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação foi a razão de 
paralisação de obras mais recorrente em resposta dada por gestores em fiscalização do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). No processo, os auditores da 
Corte acompanharam 118 obras, de diversos jurisdicionados, que estavam paralisadas e 
foram retomadas entre 2019 e 2022. Deste total, a maioria (78) eram de Infraestrutura. 
Outras 33 eram da área de Educação, seguida por Habitação (4) e Saúde (3). 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-identifica-boas-praticas-adotadas-por-gestores-para-
retomada-de-obras-paralisadas/ 
 
TCE-MG 
TCE abre inscrições para 3º módulo da Trilha para conselheiros de Educação 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais lança hoje, 13 de março, o Módulo 3 da “Trilha para 
conselheiros de Educação: boas práticas de acompanhamento e fiscalização”. A nova 
etapa aborda o tema Financiamento e Ações de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626206 
 
 
 
 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/jhonatan-de-jesus-toma-posse-como-ministro-do-tcu-nesta-quarta-feira.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/jhonatan-de-jesus-toma-posse-como-ministro-do-tcu-nesta-quarta-feira.htm
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-treinamento-do-inpe-para-comecar-o-monitoramento-de-obras-via-satelite-no-espirito-santo/
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-treinamento-do-inpe-para-comecar-o-monitoramento-de-obras-via-satelite-no-espirito-santo/
https://www.tcees.tc.br/tce-es-identifica-boas-praticas-adotadas-por-gestores-para-retomada-de-obras-paralisadas/
https://www.tcees.tc.br/tce-es-identifica-boas-praticas-adotadas-por-gestores-para-retomada-de-obras-paralisadas/
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626206


 
 

   

 
 
Primeira Câmara do TCEMG suspende licitação de mais de 90 milhões de reais 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referendou, por 
unanimidade, a suspensão de uma licitação cujo objeto era o fornecimento de material 
escolar e estava avaliado em R$ 91.619.032,00, promovida pelo Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário do Vale do Aço. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626205 
 
TCM-PA 
Relatório do TCMPA aponta risco no pagamento de aposentadorias de servidores 
municipais 
 
A grande maioria dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), mantidos por 28 
dos 144 municípios paraenses, foi criada sem estudo de sustentabilidade atuarial, bem 
como com documentação incompleta, o que gera insegurança quanto à garantia de 
pagamentos dos benefícios aos segurados. É o que aponta o relatório, aprovado pelo 
Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), sobre o levantamento da 
sustentabilidade dos RPPS instituídos por 28 municípios do Pará. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/relatorio-do-tcmpa-aponta-risco-no-pagamento-de-
aposentadorias-de-servidores-municipais/ 
 
TCE-PR 
TCE-PR confirma desvios de recursos e RPPS de Piraí do Sul deve ter devolução 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou procedente a Tomada de 
Contas Extraordinária instaurada em razão de Comunicação de Irregularidade proposta 
pela sua Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM), em razão de irregularidade detectada 
no Fundo Municipal de Previdência de Piraí do Sul (Fumpisul). Os conselheiros 
confirmaram que houve desvios de recursos do Fumpisul no valor de R$ 788.315,84, nos 
exercícios de 2012 e 2013. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-confirma-desvios-de-recursos-e-rpps-de-pirai-
do-sul-deve-ter-devolucao/10308/N 
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