
 
 

   

 

  Nº 051/2023 Data: 23-03-23 

TCU 
TCU propõe atuação conjunta com o Ministério do Planejamento para avaliar gastos 
públicos e aumentar impacto das políticas de governo 
 
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, se reuniu, 
nesta terça-feira (21/3), com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e 
secretários da equipe ministerial, em Brasília (DF). O encontro teve como objetivo 
apresentar iniciativas que podem ser realizadas de forma integrada entre as instituições, 
com o objetivo de fortalecer a capacidade do planejamento e do orçamento para aumentar 
o impacto das políticas públicas no desenvolvimento social e econômico do País. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-propoe-atuacao-conjunta-com-o-ministerio-
do-planejamento-para-avaliar-gastos-publicos-e-aumentar-impacto-das-politicas-de-
governo.htm 
 
TCE-AL 
Presidente do TCE/AL assina renovação do Pacto da Primeira Infância 
 
O presidente do Tribunal de contas de Alagoas(TCE/AL), conselheiro Fernando Toledo, 
contando com a presença da conselheira Renata Calheiros, participou da assinatura de 
renovação do Pacto Estadual pela Primeira Infância, na tarde desta terça-feira(21), na sala 
da presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas(TJ/AL). 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NTAwMA==&titulo=Presidente_do_TCE/AL_assina_renova%C3%A7%C3
%A3o_do_Pacto_da_Primeira_Inf%C3%A2ncia&cat=MQ== 
 
TCE-CE 
Oito órgãos estão habilitados a receber o Selo TCE Ceará Sustentável – Edição 2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulga a lista de órgãos e entidades habilitados 
à certificação com o Selo TCE Ceará Sustentável – Edição 2022. O resultado final da 
seleção foi publicado nesta terça-feira (21/3), no Diário Oficial da Corte (DOE/TCE-CE), 
por meio de Edital. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5336-oito-orgaos-estao-habilitados-a-
receber-o-selo-tce-ceara-sustentavel-edicao-2022 
 
TCE-ES 
TCE-ES conclui fiscalização sobre o cumprimento de seis metas dos Planos Municipais de 
Educação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) fiscalizou os 78 municípios 
capixabas para verificar como está o cumprimento das metas dos Planos Municipais de 
Educação (PME), que devem ser cumpridas até 2025, conforme o Plano Nacional de 
Educação 2015- 2024 (Lei Federal 13.005/2014). 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-conclui-fiscalizacao-sobre-o-cumprimento-de-seis-metas-
dos-planos-municipais-de-educacao/ 
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Atuação do TCE-ES na fiscalização da vacinação contra Covid-19 deixa legado nos 
municípios 
 
Com forte atuação na fiscalização da vacinação contra a Covid-19, o Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) considerou cumprido o objetivo do processo 
393/2021, efetivado por meio de monitoramento e de acompanhamento da imunização 
contra o coronavírus, sendo realizadas, no caso concreto, a correção de graves 
irregularidades apontadas pela Corte, como o caso do uso de geladeiras domésticas, que 
poderiam ter comprometido a eficácia da vacinação e ter resultado em número ainda mais 
elevado de mortes no Estado do Espírito Santo. 
https://www.tcees.tc.br/atuacao-do-tce-es-na-fiscalizacao-da-vacinacao-contra-covid-19-
deixa-legado-nos-municipios/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT aprova nota técnica do Gaepe-MT que norteará Pacto pela Primeira Infância no 
estado 
 
Durante a sessão ordinária desta terça-feira (21), o Plenário do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT) aprovou nota técnica do Gabinete de Articulação para Efetividade das 
Políticas de Educação de Mato Grosso (Gaepe-MT). O documento traça um panorama da 
educação entre crianças de até seis anos e orientará o Pacto pela Primeira Infância no 
estado, que será lançado no dia 17 de maio. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-aprova-nota-tecnica-do-gaepe-mt-que-norteara-
pacto-pela-primeira-infancia-no-estado/55938 
 
TCE-MS 
Divisão de Educação do TCE-MS inicia fiscalização nas escolas públicas do Estado 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Divisão de Fiscalização da 
Educação, iniciou na última segunda-feira, 20 de março, as fiscalizações in loco do 
transporte e da alimentação escolar nas escolas públicas do Estado. O objetivo é 
inspecionar a qualidade e as condições da merenda e do transporte escolar. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6977/divisao-de-educacao-do-tce-ms-inicia-
fiscalizacao-nas-escolas-publicas-do-estado 
 
TCM-PA 
TCMPA oferece exames de ultrassonografia para mulheres 
 
Em alusão ao Mês da Mulher, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), por 
meio da Diretoria de Gestão de Pessoas, oferece nesta sexta-feira (24), mais 20 exames 
de ultrassonografia da tireoide e da mama para suas servidoras. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-oferece-exames-de-ultrassonografia-para-
mulheres/ 
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TCE-PR 
TCE-PR indica a municípios 10 ações para o planejamento da educação pública 
 
A fim de auxiliar 14 municípios paranaenses em suas políticas de planejamento na área da 
educação pública, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) homologou a 
emissão de dez recomendações a essas prefeituras, cujo prazo para implementação é de 
quatro meses. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-indica-a-municipios-10-acoes-para-o-
planejamento-da-educacao-publica/10332/N 
 
TCE-PI 
Piauí implanta Gabinete de Articulação para Efetividade da Educação 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) lançou na manhã desta terça-feira (21) 
o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Piauí (GAEPE-
PI). O gabinete é 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/piaui-implanta-gabinete-de-articulacao-para-efetividade-da-
educacao/ 
 
TCE-RO 
De modo inédito, Tribunal de Contas promove audiência de conciliação como forma de 
autocomposição de dano apurado em tomada de contas especial instaurada no âmbito do 
DER-RO 
 
De maneira inovadora, sem, contudo, deixar de atender ao interesse público e ao devido 
processo legal, o Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) realizou, nesta terça-feira 
(21/3), em sua sede, uma audiência de conciliação que resultou na formalização de um 
termo de acordo de autocomposição de dano ao erário, o qual, por sua vez, possibilitará a 
elaboração de projeto destinado a promover melhorias no aeroporto de Guajará-Mirim, por 
meio de serviços como a restauração do sistema de auxílio visual luminoso, Farol Rotativo 
e Biruta Iluminada. 
https://tcero.tc.br/2023/03/21/de-modo-inedito-tribunal-de-contas-promove-audiencia-de-
conciliacao-como-forma-de-autocomposicao-de-dano-apurado-em-tomada-de-contas-
especial-instaurada-no-ambito-do-der-ro/ 
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TCE-SC 
TCE/SC realiza auditoria operacional sobre gestão de recursos públicos destinados a 
hospitais administrados por entidades privadas 
 
Técnicos da Diretoria de Atividades Especiais (DAE), do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina, visitaram, nestas segunda e terça-feira (20 e 21/3), hospitais da região Oeste do 
Estado. O objetivo foi fazer um levantamento de informações e de documentos para 
subsidiar a execução de auditoria operacional que está avaliando a governança e a gestão 
dos recursos destinados aos hospitais privados, para atendimento ao Sistema Único de 
Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-realiza-auditoria-operacional-sobre-gestao-de-recursos-
publicos-destinados-hospitais 
 
TCE/SC vai identificar fragilidades das políticas públicas municipais de assistência social 
 
Os 295 municípios catarinenses têm até esta sexta-feira (24/3) para responder ao 
questionário sobre o mapeamento da política pública de Assistência Social, encaminhado 
pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC). O levantamento vai possibilitar o 
conhecimento das fragilidades e das ações que possam contribuir para o fortalecimento da 
rede Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos municípios do Estado. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-vai-identificar-fragilidades-das-politicas-publicas-municipais-
de-assistencia-social 
 
TCE/SC detecta que seis empresas estatais não cumprem a obrigatoriedade de percentual 
mínimo de contratação de pessoas com deficiência 
 
A Diretoria de Empresas e Entidades Congêneres (DEC), do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina, fez um levantamento para verificar se as empresas públicas e de economia mista 
do Estado e dos municípios possuem, em seu quadro de pessoal, o número mínimo de 
empregados com necessidades especiais, conforme determina a legislação. Das sete 
empresas identificadas que se enquadram na exigência legal, apenas uma – o Centro de 
Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. (Ciasc) – está em situação 
regular. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-detecta-que-seis-empresas-estatais-nao-cumprem-
obrigatoriedade-de-percentual-minimo-de 
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TCM-SP 
TCMSP e Tribunal de Justiça Militar firmam acordo para qualificar servidores 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), conselheiro 
Eduardo Tuma, e o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo 
(TJMSP), juiz Orlando Eduardo Geraldi, celebraram na terça-feira (21/03), um Acordo de 
Cooperação Técnica entre as escolas ligadas às duas instituições que prevê atividades de 
formação, treinamento e qualificação dos corpos técnicos e funcionais das partes 
cooperantes e da sociedade civil. Assim, a Escola de Gestão e Contas (EGC) do TCMSP 
e a Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo (EJMSP) vão passar a oferecer, em 
parceria, cursos, palestras, seminários, workshops e outras atividades para os servidores 
do TCMSP e do TJMSP. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/58440 
 
TCE-TO 
TCE sedia encontro estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
 
Na manhã desta quarta-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água, aconteceu a abertura do 
III Encontro Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins (ECOB-TO), no 
auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO). O evento reúne hoje e amanhã 
(quinta-feira, 23), representantes de órgãos estaduais, municipais e é organizado pelos 
comitês dos Rios Manuel Alves, Formoso, Santa Tereza e Santo Antônio, Lontra e Corda 
e Lago de Palmas, com o apoio do CI Lago e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos. 
https://www.tceto.tc.br/tce-sedia-encontro-estadual-dos-comites-de-bacias-hidrograficas/ 
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