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TCU 
TCU coordena workshop sobre ClimateScanner em evento internacional 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) foi responsável pelo workshop que abordou o 
ClimateScanner na 19ª reunião do Comitê Diretivo do Grupo de Trabalho da Intosai sobre 
Auditoria Ambiental (Intosai WGEA, do inglês Work Group on Enviromental Auditing). O 
encontro foi realizado esta semana na cidade de Rabat, no Marrocos. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-coordena-workshop-sobre-climatescanner-
em-evento-internacional.htm 
 
Publicação do TCU aborda gestão do conhecimento 
 
O documento Governança de Ferramentas de Gestão do Conhecimento, do Tribunal de 
Contas da União (TCU), já está disponível para acesso. A publicação reúne informações 
sobre utilização de ferramentas de conhecimento como principal fator estratégico 
organizacional, com base em iniciativas e exemplos de uso no TCU. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/publicacao-do-tcu-aborda-gestao-do-
conhecimento.htm 
 
Temas relacionados à promoção da equidade e direitos humanos serão prioridade na 
atuação do TCU 
 
A promoção da equidade é uma das prioridades da nova gestão do Tribunal de Contas da 
União (TCU). Temas como igualdade de gênero e raça, proteção dos povos indígenas, 
população LGBTQIA+ e pessoas com deficiência serão tratados de forma estratégica pela 
Diretoria de Fiscalização de Políticas de Equidade e Direitos Humanos. A nova unidade 
está inserida na Secretaria de Controle Externo e Desenvolvimento Sustentável e tem 
como objetivo delinear ações de controle externo voltadas a temáticas de grande 
complexidade e transversalidade. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/promocao-da-equidade-e-direitos-humanos-
serao-prioridade-na-atuacao-do-tcu.htm 
 
TCE-AP 
Argentina, Brasil e Paraguai debatem controle público em El Calafate  
 
A cidade de El Calafate, na Argentina, está sediando a Primeira Reunião Anual da 
Secretaria Permanente de Tribunais de Contas, Órgãos e Organismos Públicos de 
Controle Externo, evento que iniciou hoje (15/03) e vai até a sexta-feira (17/03). 
https://www.tce.ap.gov.br/noticias/argentina-brasil-e-paraguai-debatem-controle-publico-
em-el-calafate 
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TCE-MT 
Gaepe-MT avança em ações em prol da primeira infância em Mato Grosso 
 
O Gabinete de Articulação para Efetividade das Políticas de Educação de Mato Grosso 
(Gaepe-MT) avançou, em reunião nesta quarta-feira (15), nas ações que serão executadas 
em prol da educação no estado, com a definição de diretrizes que nortearão o “Pacto pela 
Primeira Infância em Mato Grosso”. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/gaepe-mt-avanca-em-acoes-em-prol-da-primeira-
infancia-em-mato-grosso/55888 
 
TCE-MT determina adequação do sistema de saneamento básico em Jangada 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) determinou à Prefeitura de Jangada que 
estruture a gestão de resíduos sólidos no município e que exija da concessionária 
responsável pelo serviço de saneamento a adequação do sistema de abastecimento de 
água e sistema de esgoto. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-determina-adequacao-do-sistema-de-
saneamento-basico-em-jangada/55905 
 
TCE-MS 
Conselheiro Jerson Domingos toma posse em 1º mandato como presidente do TCE-MS 
 
“Trabalhamos juntos para construirmos o Tribunal de nossos sonhos, oferecendo um bom 
resultado aos nossos jurisdicionados, que não a penalização, mas sim, no empréstimo da 
nossa experiência daquilo que sabemos para aproximarmos a sociedade cada vez mais 
do Tribunal de Contas”, declarou o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos em seu emocionado discurso de posse 
no 1º mandato como presidente, biênio 2023/2024. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6970/conselheiro-jerson-domingos-toma-
posse-em-1-mandato-como-presidente-do-tce-ms 
 
TCE-RN 
TCE e ALRN firmam ato conjunto para repactuação de limites de gastos com pessoal 
 
O Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia Legislativa do RN formalizaram, por meio 
de Ato Conjunto assinado pelos respectivos presidentes, a repactuação dos percentuais a 
que cada instituição deve obedecer como limite de gastos com pessoal em relação ao 
orçamento estadual. O acordo busca uma maior proporcionalidade na distribuição do limite 
de 3% entre os dois órgãos, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4343#gsc.tab=0 
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TCE/SC inicia novo levantamento para acompanhar áreas em situação de risco no Estado 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) iniciou processo para avaliar as áreas 
de risco existentes no Estado. A estimativa é de que dentro de 90 dias o Tribunal já tenha 
recebido as respostas e feito a análise do questionário que está sendo elaborado e será 
enviado para os 295 municípios catarinenses. A ação, que tem à frente a Diretoria de 
Atividades Especiais (DAE), é resultado de um pedido feito pelo conselheiro José Nei 
Ascari, relator temático de meio ambiente e de ocupação do solo. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-inicia-novo-levantamento-para-acompanhar-areas-em-
situacao-de-risco-no-estado 
 
TCE/SC institui revista técnica e abre prazo para submissão de artigos voltados ao 
aprimoramento do controle externo e da administração pública 
 
Interessados em submeter artigos e resenhas para a Revista do Tribunal de Contas de 
Santa Catarina (RTCE/SC) têm até o dia 8 de maio para enviar o arquivo para o endereço 
eletrônico revistatce@tcesc.tc.br. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-institui-revista-tecnica-e-abre-prazo-para-submissao-de-
artigos-voltados-ao-aprimoramento-do 
 
TCE-SP 
Pela primeira vez, TCESP terá uma mulher no comando do Ministério Público de Contas 
 
Letícia Formoso Delsin Matuck Feres será a nova Procuradora-Geral de Contas do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). Com a 
nomeação, o MPC, criado em 2012, pela primeira vez será comandado por uma mulher. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-pela-primeira-vez-tcesp-tera-mulher-comando-ministerio-
publico-contas 
 
TCM-SP 
Site do Observatório de Políticas Públicas é apresentado no Plenário do TCMSP 
 
O local onde acontecem as sessões plenárias do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo (TCMSP) foi palco, nesta quinta-feira (16), da apresentação aos servidores e às 
servidoras do site do Observatório de Políticas Públicas (OPP) desta Corte. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/58291 
 
TCE-TO 
TCE mobiliza instituições sobre o cuidado com a primeira infância 
 
No fim da manhã desta quinta-feira, 16, o presidente do Tribunal de Contas do Tocantins 
(TCE/TO), conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, realizou visita institucional à 
presidente do Tribunal de Justiça (TJTO), desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe. 
Em pauta, as inciativas que  a Corte de Contas tocantinense está desenvolvendo com foco 
na primeira infância (zero a seis anos), considerada a principal fase do desenvolvimento 
do ser humano. 
https://www.tceto.tc.br/tce-mobiliza-instituicoes-sobre-o-cuidado-com-a-primeira-infancia/ 
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