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TCU 

Painel debate modelo de capitalização da Eletrobras nesta quinta-feira 

Nesta quinta-feira (7/4), será realizado Diálogo Público que vai auxiliar o TCU no 

processo que envolve a decisão sobre o modelo de capitalização da Eletrobras. O 

painel terá a participação de autoridades, gestores, especialistas de mercado, 

sociedade civil organizada e acadêmicos. O evento acontece das 9h às 12h e será 

transmitido pelo canal oficial do TCU no  YouTube.  

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/painel-debate-modelo-de-capitalizacao-

da-eletrobras-nesta-quinta-feira.htm   

 

TCE-AM 

Em solenidade concorrida, Luis Fabian toma posse como novo conselheiro do TCE-

AM 

Doutor em direito pela Universidade Católica de Santa Fé, da Argentina, e ex-

secretário de Estado de Articulação, Luis Fabian Pereira Barbosa, tomou posse 

como conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), na manhã desta 

terça (5), aos 42 anos. Com vasta experiência nas áreas de administração pública, 

consultoria jurídica e gestão empresarial, o novo conselheiro foi nomeado pelo 

governador Wilson Lima após ter o nome aprovado por unanimidade pelos 

deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). 

https://www2.tce.am.gov.br/?p=52568  
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TCE-ES 

Conselheiro Taufner publica artigo em anuário sobre papel do vereador e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo Domingos 

Taufner publicou, no Anuário 2021-2022 da Associação das Câmaras Municipais e 

Vereadores do ES, o artigo ”O Vereador e a Lei de Responsabilidade Fiscal”. No 

texto, o conselheiro aborda aspectos da LRF, bem como as competências dos 

parlamentares, como a votação das leis orçamentárias, criação de cargos, 

reajustes ao funcionalismo, entre outras. 

https://www.tcees.tc.br/conselheiro-taufner-publica-artigo-em-anuario-sobre-papel-

do-vereador-e-a-lrf/  

 

Lugar de autista é em todo lugar! Corte apoia campanha do Dia Mundial de 

Conscientização do Autismo 

Lugar de autista é em todo lugar! Esse é o lema da Campanha Nacional 2022 para 

o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no último dia 02. Como 

faz todos os anos, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) 

apoia esse movimento de conscientização de forma simbólica, iluminando de azul 

a fachada da Corte, em Vitória, durante todo o mês de abril. 

https://www.tcees.tc.br/tce-es-apoia-campanha-nacional-do-dia-mundial-de-

conscientizacao-do-autismo/  
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TCE-GO 

TCE-GO realiza primeira revisão do Plano Estratégico 2021 – 2030 

Frente à consolidação do Sistema de Gestão Integrado (SGI) e à perspectiva de 

certificação em 2022 pela norma ISO 27001, que trata da gestão da segurança da 

informação, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) aprovou a primeira 

revisão do seu Plano Estratégico 2021-2030. 

https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-realiza-primeira-revisao-do-plano-estrategico-

2021-2030  

 

TCE-MA 

TCE define Comissão que realizará fiscalização na Secretaria Municipal de Trânsito 

e Transportes 

Foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

edição do dia 30 de março de 2022, a Portaria TCE Nº 284, que cria a Comissão 

que será responsável pela realização de fiscalização, na modalidade 

Levantamento, na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A finalidade será 

verificar as informações relativas à concessão do serviço público de transporte 

coletivo de passageiros de São Luís/MA, conforme formalizado nos autos do 

Processo nº 7786/2021. 

https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2287-tce-define-comissao-que-

realizara-fiscalizacao-na-secretaria-municipal-de-transito-e-transportes  
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TCE-MT 

Coordenador do Programa Nacional de Transparência Pública, conselheiro do 

TCE-MT apresenta plano de ação à Atricon 

Coordenador do Programa Transparência Pública da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o conselheiro do Tribunal de Contas de 

Mato Grosso (TCE-MT) Antonio Joaquim apresentou, nesta segunda-feira (4), à 

equipe envolvida no projeto um plano de ação com estratégias e metas para o 

desenvolvimento dos trabalhos ao longo de 2022.  

https://www.tce.mt.gov.br/noticias/coordenador-do-programa-nacional-de-

transparencia-publica-conselheiro-do-tce-mt-apresenta-plano-de-acao-a-

atricon/53970  

 

STF garante pela terceira vez poder de cautela do TCE-MT 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux,  acatou 

entendimento da Consultoria Jurídica Geral do Tribunal de Contas de Mato Grosso 

(TCE-MT) e determinou a suspensão da decisão judicial do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (TJMT) que sustava decisão cautelar monocrática do conselheiro 

Sérgio Ricardo. 

https://www.tce.mt.gov.br/noticias/stf-garante-pela-terceira-vez-poder-de-cautela-

do-tce-mt/53964  
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TCE-MG 

TCEMG e Secretaria de Estado de Educação se reúnem com TCMRJ 

O conselheiro Cláudio Terrão, a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna 

e a diretora da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, Naila 

Mourthé, estiveram no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (04/04), para conhecer 

o programa de visitas às escolas do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro (TCMRJ).  

https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625558   

 

TCE-PE 

TCE regulamenta segurança no transporte escolar em Pernambuco 

Uma Resolução aprovada pelo Pleno do Tribunal de Contas regulamentou algumas 

medidas que deverão ser adotadas pelo Estado e municípios pernambucanos para 

garantir a segurança no transporte dos alunos de escolas públicas. A Resolução 

TC nº 167/2022 foi publicada na edição desta segunda-feira (4) do Diário Oficial 

Eletrônico do TCE. 

https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/383-

2022/abril/6462-tce-regulamenta-seguranca-no-transporte-escolar-em-

pernambuco  
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TCE-RJ 

TCE-RJ multa ex-secretário de Fazenda por transferência de R$ 4,8 bilhões do 

Fundo de Pobreza 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) decidiu pela aplicação 

de multa a um ex-secretário de Estado de Fazenda e à então subsecretária de 

Finanças da pasta pela utilização inadequada, no exercício de 2018, de recursos 

do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP). O 

acórdão proferido em sessão plenária realizada nesta quarta-feira (30/03) 

estabelece as penalidades de R$ 12,2 mil e R$ 6,1 mil, respectivamente, para os 

ex-gestores. No entendimento do TCE-RJ, o secretário e a subsecretária foram 

responsáveis pela escolha de antecipar recursos do FECP para execução de 

despesas de outras fontes de recursos.  

https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_multa_ex_secretario_por_transferenc

ia_de_r_48_bilhoes_do_fundo_de_pobreza  

 

TCE-RS 

Receita do Estado tem aumento de 6% em março 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) divulgou, nesta terça-feira (05), a edição 

de março de 2022 do Boletim Informativo das Receitas Estaduais. No período, a 

Receita Bruta do Poder Executivo foi de R$ 5,7 bilhões, o que representa um 

aumento de 6% em relação a março de 2021 (R$ 5,3 bilhões) e de 32% com relação 

ao mesmo mês de 2020 (R$ 4,31 bilhões). 

https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/receita-do-estado-tem-aumento-de-6-em-

marco/  
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TCE-RR 

Ex-secretário, fiscais e empresa são punidos por prejuízo em contrato 

O Pleno do Tribunal de Contas de Roraima (TCE-RR) julgou irregular o contrato de 

uma obra elétrica no interior de Roraima, em que apontou prejuízo de R$ 

6.997.868,90. O vínculo entre a antiga Companhia Energética de Roraima (Cerr) e 

a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinf) foi firmado em 2013 e visava a 

contratação de empresa especializada 

https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1826  

 

TCE-SP 

Episódio do PodContas discute exercício da cidadania 

Exercício da cidadania e controle social são os temas principais dos debates do 58° 

episódio do PodContas, podcast do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCESP) focado na capacitação dos jurisdicionados. 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-episodio-podcontas-discute-exercicio-cidadania  

 

TCM-SP 

Presidente do TCMSP destaca inovações no Relatório Anual de Atividades da 

Instituição 

Na Sessão Plenária do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, realizada 

na última quarta-feira (30/3), o conselheiro presidente João Antonio da Silva Filho 

apresentou ao Colegiado o Relatório de Atividades/2021 da Instituição, nos termos 

do Regimento Interno da Casa. 

https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43222  
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