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TCU 
Tribunal autoriza ANTT a emitir novas autorizações para o transporte rodoviário 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou denúncia sobre indícios de irregularidades 
na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas à regulação do setor 
de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (Trip), de acordo com 
as competências da ANTT (art. 24, IV, da Lei 10.233/2001). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-autoriza-antt-a-emitir-novas-
autorizacoes-para-o-transporte-rodoviario.htm 
 
TCE-AL 
Edição especial do Jornal Atricon está no ar 
 
O informativo dos Tribunais de Contas – Jornal Atricon – entrou no ar, nesta sexta-feira 
(24). Esta edição especial do informativo trouxe todos os detalhes do I Congresso Nacional 
de Comunicação dos Tribunais de Contas, que aconteceu em Florianópolis nos dias 14 e 
15 de fevereiro. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk4MQ==&titulo=Edi%C3%A7%C3%A3o_especial_do_Jornal_Atricon_e
st%C3%A1_no_ar&cat=MQ== 
 
TCE-MT 
Trabalho referente ao Sistema de Gestão de Energia do TCE-MT é publicado na Revista 
Brasileira de Energia 
 
O trabalho apresentado pela equipe responsável pelo Sistema de Gestão de Energia (SGE) 
do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), em parceria com professores da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), foi eleito um dos melhores projetos 
apresentados no Congresso XIII Congresso Brasileiro de Planejamento Energético (CBPE) 
e teve a versão estendida publicada na 4ª edição da Revista Brasileira de Energia. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/trabalho-referente-ao-sistema-de-gestao-de-energia-
do-tce-mt-e-publicado-na-revista-brasileira-de-energia/55742 
 
II Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas: Desenvolvimento e Sustentabilidade será 
realizado em Cuiabá 
 
Cuiabá será sede do II Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas: Desenvolvimento e 
Sustentabilidade, que será realizado de 22 a 25 de maio. O anúncio foi feito pelo presidente 
da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, durante a primeira reunião nacional 
de trabalho, promovida nesta quinta-feira (23), com a presença do senador Wellington 
Fagundes e representantes de instituições de ensino e pesquisa. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/ii-congresso-ambiental-dos-tribunais-de-contas-
desenvolvimento-e-sustentabilidade-sera-realizado-em-cuiaba/55740 
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TCE-MS 
Conselheiro Jerson Domingos é eleito presidente do TCE-MS 
 
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou em Sessão Especial na manhã desta 
sexta-feira, 24 de fevereiro, a eleição dos Membros do Corpo Diretivo do TCE-MS para o 
biênio 2023-2024. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6941/conselheiro-jerson-domingos-e-eleito-
presidente-do-tce-ms 
 
TCE-PI 
TCE-PI atuará em parceria para apurar possíveis irregularidades na Fundação Municipal 
de Saúde 
 
Vereadores integrantes da Comissão Especial de Saúde da Câmara Municipal de Teresina 
visitaram na manhã desta sexta-feira (24) o Tribunal de Contas com o objetivo de firmar 
parceria para entre as instituições para discutir a situação da saúde na capital e apurar 
possíveis irregularidades na Fundação Municipal de Saúde (FMS). 
https://www.tcepi.tc.br/tce-pi-atuara-em-parceria-para-apurar-possiveis-irregularidades-
na-fundacao-municipal-de-saude/ 
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