
 
 

   

 

  Nº 031/2023 Data: 23-02-23 

TCU 
Auditoria do TCU traz informações sobre atuação do Banco Central do Brasil 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou a utilização de operações compromissadas 
pelo Banco Central do Brasil (BCB) para controlar a inflação no país. A fiscalização, em 
resposta à Solicitação do Congresso Nacional, teve ênfase, entre outros fatores, no custo 
e no montante da dívida pública. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-traz-informacoes-sobre-
atuacao-do-banco-central-do-brasil.htm 
 
TCU analisa contratos para construção e exploração da ferrovia Nova Transnordestina 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou representação do Ministério Público de 
Contas acerca de indícios de irregularidades graves cometidas pela Agência Nacional dos 
Transportes (ANTT) relacionadas aos contratos para construção e exploração da ferrovia 
Nova Transnordestina e, também, os documentos de defesa enviados ao Tribunal pela 
agência e empresas envolvidas no processo. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-analisa-contratos-para-construcao-e-
exploracao-da-ferrovia-nova-transnordestina.htm 
 
TCM-BA 
Conselheiro Francisco Netto eleito novo presidente do TCM 
 
O conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto foi eleito presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia para o biênio 2023 a 2025. A posse deve ocorrer no 
próximo dia 10 de março, quando o TCM completa 52 anos de fundação. A eleição ocorreu 
na sessão desta quinta-feira (16/02). Vão compor a nova direção do TCM, como vice-
presidente, o conselheiro Fernando Vita, e como corregedor-geral, o conselheiro Plínio 
Carneiro Filho, atual presidente. 
https://www.tcm.ba.gov.br/conselheiro-francisco-netto-eleito-novo-presidente-do-tcm/ 
 
TCE-MA 
Nova edição da revista Em Pauta destaca Dia Nacional Contra a Corrupção 
 
Já está à disposição dos leitores a edição de número 28 da revista “Em Pauta”, publicação 
semestral voltada para cobertura dos assuntos relativos ao controle externo maranhense, 
especialmente as ações e projetos do Tribunal de Contas do Estado. Produzida pela 
Assessoria de Comunicação do TCE, a revista pode ser acessada em formato eletrônico 
na página da instituição, na aba destinada às publicações. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2533-nova-edicao-da-revista-em-pauta-
destaca-combate-a-corrupcao 
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TCE-MT 
TCE-MT fará auditoria para analisar todos procedimentos financeiros da Secretaria 
Municipal de Saúde de Cuiabá 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) instaurou, no último dia 14, processo de 
auditoria de conformidade na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Por decisão do 
conselheiro-presidente José Carlos Novelli e do relator das contas de Cuiabá de 2023, 
conselheiro Sérgio Ricardo, serão auditados todos os procedimentos financeiros da Pasta. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-fara-auditoria-para-analisar-todos-
procedimentos-financeiros-da-secretaria-municipal-de-saude-de-cuiaba/55729 
 
TCE-MT instala mesa técnica em busca de solução para problemas na alimentação do 
sistema prisional 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) instalou, em reunião nesta sexta-feira 
(17), mesa técnica para buscar solução para os problemas na alimentação do sistema 
prisional. O principal objetivo é assegurar preço justo e alimentação de qualidade aos 
reeducandos. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-instala-mesa-tecnica-em-busca-de-solucao-
para-problemas-na-alimentacao-do-sistema-prisional/55727 
 
TCE-RN 
TCE promove evento para entregar selos de qualidade em transparência a prefeituras e 
câmaras do RN 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) vai apresentar, durante evento no dia 06 de 
março, as primeiras prefeituras e câmaras municipais do Estado contempladas com o Selo 
de Qualidade em Transparência Pública, avaliadas a partir de critérios estabelecidos no 
Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon). 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4330#gsc.tab=0 
 
TCE-SC 
Decisão do TCE/SC sobre edital de licitação resulta em economia de R$ 12,3 milhões aos 
cofres públicos 
 
Uma decisão do conselheiro-relator Wilson Wan-Dall, com base em informações da 
Diretoria de Licitações e Contratações (DLC) do Tribunal de Contas de Santa Catarina 
(TCE/SC), resultou numa economia de R$ 12,3 milhões aos cofres públicos a partir da 
revisão do edital de licitação que envolve o Consórcio Interfederativo Santa Catarina 
(Cincatarina). 
https://www.tcesc.tc.br/decisao-do-tcesc-sobre-edital-de-licitacao-resulta-em-economia-
de-r-123-milhoes-aos-cofres-publicos 
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TCM-SP 
TCMSP firma compromisso com CPI da Poluição Petroquímica da Câmara Municipal de 
São Paulo 
 
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) sediou, na manhã de quinta-
feira (16/02), uma reunião conjunta com a Câmara Municipal de São Paulo para tratar da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga denúncias sobre os efeitos 
ambientais e de saúde pública, as possíveis causas e origens da poluição e contaminação 
ambiental observada na Zona Leste do Município de São Paulo, ocasionadas pelo Polo 
Petroquímico de Capuava. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56824 
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