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TCU 
Tribunal aprova continuidade da concessão de projeto hidroagrícola em Minas Gerais 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) está acompanhando, sob a relatoria do ministro 
Aroldo Cedraz, a desestatização para a construção de barragens de uso múltiplo no 
perímetro de irrigação denominado Projeto Hidroagrícola de Jequitaí (MG). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-continuidade-da-concessao-de-
projeto-hidroagricola-em-minas-gerais.htm 
 
TCU determina devolução de presentes em cinco dias úteis 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou, na sessão desta quarta-feira (15/3), 
decisão cautelar do ministro Augusto Nardes (do dia 9/3) no caso envolvendo presentes 
recebidos por autoridades brasileiras em viagens à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes 
Unidos (EAU) em outubro de 2021 . 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-devolucao-de-presentes-em-
cinco-dias-uteis.htm 
 
Jhonatan de Jesus relembra origem em Roraima e diz que suas decisões serão pautadas 
por ética e transparência 
 
O novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jhonatan de Jesus, tomou posse 
nesta quarta-feira (15/3) em sessão extraordinária que reuniu autoridades e representantes 
dos Três Poderes na Sede da Corte de Contas. Jhonatan de Jesus foi indicado pela 
Câmara dos Deputados para a vaga aberta em razão da aposentadoria da ministra Ana 
Arraes. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/jhonatan-de-jesus-relembra-origem-em-roraima-
e-diz-que-suas-decisoes-serao-pautadas-por-etica-e-transparencia.htm 
 
TCE-GO 
Entidades do Sistema Tribunais de Contas estimulam o fortalecimento dos controles 
internos 
 
Com o objetivo de estimular o fortalecimento dos controles internos dos municípios 
brasileiros, entidades integrantes do Sistema Tribunais de Contas publicaram uma nota 
recomendatória conjunta. A orientação integra o projeto: “Interação entre o Controle 
Externo e as Controladorias Internas para a Melhoria do Controle e da Gestão Municipal 
(Interagir)”, previsto no plano de gestão da Atricon. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/entidades-do-sistema-tribunais-de-contas-estimulam-o-
fortalecimento-dos-controles-internos 
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TCM-GO 
TCMGO realiza inspeção na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 
 
A Secretaria de Licitações e Contratos do TCMGO realiza, nos dias 14 e 15.3, inspeção na 
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia para apuração de ilegalidades dentro de 
Representação protocolada (processo n° 06836/22) por Mauro Rubem de Menezes Jonas 
e Aava Santiago Aguiar, vereadores do município de Goiânia. 
https://www.tcmgo.tc.br/site/2023/03/tcmgo-realiza-inspecao-na-secretaria-municipal-de-
educacao-de-goiania/ 
 
TCE-MA 
TCE condena ex-prefeito de Parnarama a devolver mais de R$ 2 milhões 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) julgou irregular, na sessão do Pleno desta 
quarta-feira (15), a Tomada de Contas da Administração Direta do município de Parnarama 
relativa ao exercício de 2017, condenando os responsáveis à devolução de recursos em 
um total de R$ 2,3 milhões (R$ R$ 2.349.422,42). São eles, Raimundo Rodrigues da 
Silveira, ex-prefeito, e a então secretária de Fazenda do município, Francisca Márcia 
Guimarães Silveira Soares. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2552-tce-condena-ex-prefeito-de-parnarama-a-
devolver-mais-de-r-2-milhoes 
 
TCE-MT 
Novelli cria Comissão Especial para acompanhar intervenção da Saúde de Cuiabá 
 
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos 
Novelli, criou Comissão Especial para acompanhar os trabalhos de intervenção na saúde 
de Cuiabá, determinada pelo Poder Judiciário. A decisão foi publicada no Diário Oficial de 
Contas (DOC) desta quarta-feira (15). 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novelli-cria-comissao-especial-para-acompanhar-
intervencao-da-saude-de-cuiaba/55880 
 
TCE-PB 
TCE-PB JULGA IRREGULAR MAIS UMA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OS CRUZ 
VERMELHA COM IMPUTAÇÃO DE QUASE R$ 12 MILHÕES 
 
Sob a presidência do conselheiro Nominando Diniz, o Pleno do Tribunal de Contas do 
Estado, reunido em sessão ordinária híbrida, nesta quarta-feira (15), à unanimidade, julgou 
irregular, com imputação de débito, mais uma prestação de contas da Organização Social 
Cruz Vermelha – filial do Rio Grande do Sul, contratada pela Secretaria de Estado da 
Saúde, para administrar o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena 
de João Pessoa em 2016. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-julga-irregular-mais-uma-prestacao-de-contas-da-os-
cruz-vermelha-com-imputacao-de-quase-r-12-milhoes 
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TCE-PR 
TCE-PR comprova falhas na fiscalização de obras de asfalto em Foz do Iguaçu 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou procedente a Tomada de 
Contas Extraordinária instaurada em razão do Relatório de Fiscalização n° 4/21 da 
Coordenadoria de Obras Públicas (COP), que apontou a irregularidade na fiscalização de 
contrato firmado entre o Município de Foz do Iguaçu (Região Oeste) e a empresa Itavel 
Serviços Rodoviários Ltda., para a realização de obras de pavimentação. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-comprova-falhas-na-fiscalizacao-de-obras-de-
asfalto-em-foz-do-iguacu/10300/N 
 
TCE-PE 
TCE vai promover seminário para tratar dos direitos da 1ª Infância 
 
Os direitos da Primeira Infância em Pernambuco serão o tema de um seminário promovido 
pelo Tribunal de Contas do Estado no próximo dia 03 de abril, das 08 às 17h, no auditório 
do Centro Cultural Cais do Sertão, no Recife. O encontro deve reunir prefeitos dos 184 
municípios pernambucanos, além de gestores públicos, autoridades locais e especialistas 
no tema. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/415-2023/marco/6939-
tce-vai-promover-seminario-para-tratar-dos-direitos-da-1-infancia 
 
Estudo do TCE revela o nível de transparência pública no Estado 
 
O  Tribunal de Contas de Pernambuco divulgou o levantamento que avalia o nível de 
transparência do Estado e municípios pernambucanos. O estudo analisou os sites oficiais 
e portais de transparência das prefeituras e Câmaras Municipais, do Poder Executivo 
Estadual, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ministério 
Público Estadual, Defensoria Públicas, além do próprio Tribunal de Contas. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/415-2023/marco/6937-
estudo-do-tce-revela-o-nivel-de-transparencia-publica-no-estado 
 
TCE-PI 
TCE Piauí sediará lançamento de Gabinete para efetividade da Educação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), na próxima terça-feira (21), às 09h, 
sediará, em seu auditório, o lançamento do Gabinete de Articulação para a Efetividade da 
Política da Educação no Piauí (GAEPE-PI): uma instância de diálogo e cooperação entre 
o setor público e a sociedade civil, envolvidos na política pública educacional, com o 
objetivo de fomentar ações articuladas e pactuadas para a garantia do direito à educação, 
com atuação capaz de induzir decisões ágeis e eficazes no enfrentamento aos desafios da 
educação. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-piaui-sediara-lancamento-de-gabinete-para-efetividade-da-
educacao/ 
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