
 
 

   

 

  Nº 052/2023 Data: 24-03-23 

TCU 
Audiência pública debate crise humanitária em terra Yanomami 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) promove, no próximo dia 28 de março, audiência 
pública para tratar aspectos da crise gerada pela falta de assistência sanitária às 
populações da terra indígena Yanomami. A discussão terá a participação de 
representantes dos povos indígenas, autoridades governamentais, além de membros do 
Tribunal de Contas da União. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/audiencia-publica-debate-crise-humanitaria-em-
terra-yanomami.htm 
 
TCU esclarece onde deve ser devolução de joias e armas 
 
O Tribunal de Contas da União atualizou, nesta quarta-feira (22/3), sua decisão no caso 
envolvendo presentes recebidos por autoridades brasileiras em viagens à Arábia Saudita 
e aos Emirados Árabes Unidos (EAU).  O Plenário determinou que o ex-presidente da 
República Jair Bolsonaro entregue as joias de origem saudita que estão (segundo pacote) 
em seu poder à Caixa Econômica Federal, Agência 210 Sul, em Brasília (DF). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-esclarece-onde-deve-ser-devolucao-de-
joias-e-armas.htm 
 
TCE-ES 
Enfoc 2023 tem início no primeiro polo, no município de Linhares, com Encontro de 
Gestores 
 
Foi dada a largada para o maior programa de capacitação ligado à gestão e ao controle 
das contas públicas, o Encontro de Formação em Controle (Enfoc) do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Trazendo os principais temas ligados à 
administração pública, nesta quarta-feira (22) os integrantes do tribunal realizaram o 
primeiro “Encontro com Gestores” no município de Linhares, polo que abre a programação 
no Estado. 
https://www.tcees.tc.br/enfoc-2023-tem-inicio-no-primeiro-polo-em-linhares-com-encontro-
de-gestores/ 
 
TCE-MT 
Defensoria Pública firma parceria com o TCE-MT e adere ao GPE 
 
O Programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE) do Tribunal de Contas 
de Mato Grosso (TCE-MT) conta agora com a adesão da Defensoria Pública de Mato 
Grosso. Em reunião na tarde desta quarta-feira (22), o presidente do órgão, conselheiro 
José Carlos Novelli e a defensora pública-geral, Maria Luziane Ribeiro de Castro, 
assinaram termo de cooperação que selou o acordo. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/defensoria-publica-firma-parceria-com-o-tce-mt-e-
adere-ao-gpe/55948 
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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 
 
TCE-PB 
TCE IMPUTA DÉBITO DE QUASE R$ 2 MILHÕES À OS IPCEP E REPROVA CONTAS 
MUNICIPAIS DE ARARUNA E CASSERENGUE 
 
Reunido em sessão ordinária nesta quarta-feira (22), sob a presidência do conselheiro 
Nominando Diniz Filho, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas anuais 
das prefeituras de Araruna, exercício de 2017, e de Casserengue, referentes a 2019. 
Irregulares foram julgadas as contas da Organização Social IPCEP, contratada pela 
Secretaria de Saúde do Estado para administrar o Hospital Geral de Mamanguape em 
2019. Cabem recursos. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-imputa-debito-de-quase-r-2-milhoes-a-os-ipcep-e-
reprova-contas-municipais-de-araruna-e-casserengue 
 
TCE-PE 
Dia Mundial da Infância: reunião no TCE discute indicadores do Estado 
 
No Dia Mundial da Infância, comemorado nessa terça-feira (21), o Tribunal de Contas 
promoveu um encontro para discutir a situação da Primeira Infância no Estado. A reunião 
foi entre o presidente Ranilson Ramos, a deputada estadual Simone Santana, 
coordenadora da Frente Parlamentar pelos Direitos da Primeira Infância, o deputado 
federal Fernando Monteiro, e a presidente da Associação Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), Márcia Conrado. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/415-2023/marco/6946-
dia-mundial-da-infancia-reuniao-no-tce-discute-indicadores-do-estado 
 
TCE-PI 
TCE Piauí realiza inspeção de licitações em 15 municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da 1ª e da 2ª Divisão de 
Fiscalização de Licitações e Contratos, realizou, entre os dias 13 e 17 de março, inspeções 
in loco de licitações em 15 municípios: Amarante, Bonfim do Piauí, Campo Maior, Dirceu 
Arcoverde, Francisco Santos, Jurema, Lagoa do Sítio, Madeiro, Padre Marcos, Parnaíba, 
Pau D’Arco, Pedro II, Pedro Laurentino, Picos e Santo Antônio de Lisboa. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-piaui-realiza-inspecao-de-licitacoes-em-15-municipios/ 
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TCE-RJ 
TCE-RJ emite série de recomendações para Estado aperfeiçoar gestão de recursos 
hídricos 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu uma série de 
recomendações ao Governo do Estado do Rio de Janeiro que visam ao aperfeiçoamento 
da gestão pública dos recursos hídricos. O relatório de auditoria operacional extraordinária 
realizada na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e no Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea), produzido pela Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE-RJ, 
sugere medidas específicas a serem adotadas pelos gestores. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_emite_serie_de_recomendacoes_para_est
ado_aperfeicoar_a_gestao_de_recursos_hidricos 
 
TCE-RN 
Auditoria identifica carência de recursos tecnológicos e de professores em escolas com 
baixo Ideb 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) identificou que escolas com baixa nota no Ideb, 
nos municípios de Natal e Mossoró, possuem carência de recursos tecnológicos, como 
salas de informática, insuficiência de professores, distanciamento entre a família e a 
comunidade escolar, entre outros problemas. As conclusões estão em duas auditorias 
operacionais realizadas em 2022. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4345#gsc.tab=0 
 
TCE-SC 
TCE/SC constata possíveis irregularidades em edital para obras em sistema de 
esgotamento sanitário de Joinville 
 
Decisão singular do conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) Wilson 
Rogério Wan-Dall determinou a sustação cautelar do edital de licitação lançado pela 
Companhia Águas de Joinville para a realização de obras no Sistema de Esgotamento 
Sanitário dos bairros Vila Nova e Jardim Paraíso do município. Tal medida é fundamental 
para evitar a continuidade do procedimento voltado à contratação de empresa para a 
execução dos serviços, com valor máximo anual estimado em cerca de R$ 20 milhões, 
diante de possíveis irregularidades constatadas pela Diretoria de Licitações e Contratações 
(DLC). 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-constata-possiveis-irregularidades-em-edital-para-obras-em-
sistema-de-esgotamento-sanitario 
 
Seminário nacional no TCE/SC debaterá as políticas públicas da primeira infância 
 
Debater o papel das Cortes de Contas na avaliação das políticas públicas relacionadas à 
primeira infância. Esse é o objetivo do II Seminário Nacional da Primeira Infância e os 
Tribunais de Contas, que ocorrerá no Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) nos 
dias 18 e 19 de abril, em Florianópolis. 
https://www.tcesc.tc.br/seminario-nacional-no-tcesc-debatera-politicas-publicas-da-
primeira-infancia 
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TCM-SP 
TCMSP adota medida para regularizar falhas das concessionárias do Serviço Funerário 
 
Na abertura da sessão plenária de 22 de março (quarta-feira), o colegiado do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo decidiu convocar uma mesa técnica com o Serviço 
Funerário da capital paulista a fim de esclarecer descumprimentos do contrato de 
concessão denunciados pela grande mídia ao longo da última semana. Serão convocados, 
ainda, técnicos do órgão regulador dos serviços públicos do Município (SP Regula). Num 
segundo momento, poderão ser chamados os vereadores que compõem a Comissão 
Técnica desta pauta na Câmara Municipal e as próprias concessionárias. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/58474 
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