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TCU 
Terminais pesqueiros em São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Norte podem ser concedidos 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Augusto Nardes, 
acompanhamento da desestatização, na forma de concessão, de quatro Terminais 
Pesqueiros Públicos (TPPs), localizados em Aracaju (SE), Cananéia (SP), Natal (RN) e 
Santos (SP). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/terminais-pesqueiros-em-sao-paulo-sergipe-e-
rio-grande-do-norte-podem-ser-concedidos.htm 
 
TCE-AL 
Ouvidora do TCE/AL fala sobre a importância e o crescimento das Ouvidorias no país 
 
A ouvidoria do Tribunal de Contas de Alagoas iniciou, nesta segunda-feira (13), uma 
campanha online informativa sobre a sua atuação, em comemoração a semana do 
Ouvidor. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk5OQ==&titulo=Ouvidora_do_TCE/AL_fala_sobre_a_import%C3%A2nc
ia_e_o_crescimento_das_Ouvidorias_no_pa%C3%ADs&cat=MQ== 
 
TCE-AP 
Fiscalização surpresa deve ser adotada pelo TCE do Amapá 
 
As fiscalizações ordenadas (realizadas sem aviso prévio) poderão ser adotadas pelo 
Tribunal de Contas do Amapá. O assunto é tema de reunião entre membros e servidores 
da Corte de Contas amapaense e o TCE de São Paulo. 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/fiscalizacao-surpresa-deve-ser-adotada-pelo-tce-do-
amapa 
 
TCE-ES 
TCE-ES conclui que obra do Portal do Príncipe foi concluída com êxito e com atraso de 
apenas 11% 
 
Os auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo concluíram as análises 
sobre as obras de modernização do Portal do Príncipe, em Vitória. A auditoria foi concluída 
com ausência de irregularidades nos trabalhos. 
https://www.tcees.tc.br/fiscalizada-por-satelite-tce-es-conclui-que-obra-do-portal-do-
principe-foi-concluida-com-exito-e-com-atraso-de-apenas-11/ 
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TCM-GO 
Começam hoje as inscrições para o 5º Sined 
 
Os interessados em participar da quinta edição do Simpósio Nacional de Educação (5° 
Sined), que neste ano será realizado no Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), 
de 10 a 12 de maio, poderão se inscrever, gratuitamente, a partir de hoje (15/mar), 
acessando a plataforma Sophos disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás (TCMGO). 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/03/comecam-hoje-as-inscricoes-ao-5o-sined/ 
 
TCE-MG 
TCEMG divulga relatório de fiscalização nos portais de transparência em órgãos estaduais 
e municipais 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais apresenta o relatório final da ação fiscalizatória, no 
formato levantamento, que realizou um diagnóstico dos portais eletrônicos de 
transparência dos órgãos estaduais e municipais. Os resultados foram também 
encaminhados para a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), responsável por consolidar os dados do Programa Nacional de Transparência 
Pública. 
 
TCE-RS 
Tribunais de Contas trabalham no fortalecimento do sistema de controle interno 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), entidade presidida 
pelo conselheiro do TCE-RS Cezar Miola, publicou uma nota recomendatória às 
instituições do Sistema Tribunais de Contas, quanto a sua atuação em relação à 
estruturação das controladorias municipais e à interação entre os controles externo e 
interna. 
https://tcers.tc.br/noticia/tribunais-de-contas-trabalham-no-fortalecimento-do-sistema-de-
controle-interno/ 
 
TCE-RO 
TCE-RO realiza Encontro Formativo do Bloco IV com gestores escolares em Vilhena, 
representado pelo Conselheiro Relator 
 
Dando continuidade às atividades do Programa de Aprimoramento da Política de 
Alfabetização na Idade Certa (PAIC), uma iniciativa do Tribunal de Contas de Rondônia 
(TCE-RO) em parceria com as redes municipais de ensino, foi realizada, nessa terça-feira 
(14/3), a abertura do encontro formativo envolvendo gestores, professores, técnicos 
educacionais, secretários e coordenadores do programa nos municípios do Bloco IV. 
https://tcero.tc.br/2023/03/15/tce-ro-realiza-encontro-formativo-do-bloco-iv-com-gestores-
escolares-em-vilhena-representado-pelo-conselheiro-relator/ 
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TCE-SP 
Inovação na Busca da Justiça Tarifária é tema do PodContas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas principais 
plataformas digitais o 78º episódio do PodContas, podcast voltado ao aprimoramento dos 
conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e a servidores que atuam nos órgãos 
municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-inovacao-busca-justica-tarifaria-e-tema-podcontas 
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