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TCU 

Diálogo público enriquece debate sobre o modelo de capitalização da Eletrobras 
 
Este diálogo público é uma iniciativa importante, que demonstra para o governo, e 
sobretudo para a sociedade, a abertura do TCU para debater e ouvir as 
considerações pertinentes, aprimorando o processo decisório”. Com essa 
afirmação, o ministro Bruno Dantas, presidente em exercício do Tribunal de Contas 
da União (TCU), abriu ontem (7/4) o Debate Público – Modelo de Capitalização da 
Eletrobras. O evento teve a participação de autoridades de governo, gestores, 
especialistas de mercado, sociedade civil e acadêmicos.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/dialogo-publico-enriquece-debate-sobre-
o-modelo-de-capitalizacao-da-eletrobras.htm  
 

TCE-AM 
Conselheiro do TCE-AM determina suspensão de licitação para fornecimentos de 
serviços médicos em Autazes  
 
O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Mario de Mello, 
determinou que a Comissão Geral de Licitação (CGL) do município de Autazes 
suspenda, de forma imediata, o processo licitatório referente ao Pregão Presencial 
24/2022, que tem como objeto o registro de preços para fornecimento de serviços 
médicos para a Secretaria Municipal de Saúde do município. A decisão foi 
publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM desta sexta-feira (8). 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52853  
 
Abril Azul: ECP e Diretoria de Saúde do TCE-AM realizaram roda de conversa 
sobre autismo  
 
Em alusão ao mês de conscientização do autismo, a Escola de Contas Públicas do 
Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) em parceria com a Diretoria de 
Saúde (Disau) da Corte de Contas, promoveu, nesta sexta-feira (8), uma roda de 
conversas para dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). A 
atividade contou com profissionais de diversas especialidades na área, que 
debateram o tema com os participantes. Participaram da roda de conversas a 
psiquiatra Loren Cavalcante, neuropediatra Francisco Tussolini, a neurologista 
infantil Debora Brandão, terapeuta ocupacional Michelly Acassio, a 
neuropsicopedagoga Jéssica Marinho e o educador físico Marcos Oliveira. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=52839  
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TC-DF 

TCDF apura possíveis irregularidades no Hospital Cidade do Sol – antigo Hospital 
de Campanha de Ceilândia  
 
O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) determinou que a Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) dê explicações sobre de supostas 
irregularidades no Hospital Cidade do Sol, situado na Região Administrativa do Sol 
Nascente/Pôr do Sol. O hospital – inicialmente construído como Hospital de 
Campanha de Ceilândia para atender a pacientes acometidos pela Covid-19 – foi 
reaberto com novo nome e começou a receber pacientes no dia 26 de janeiro 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-apura-possiveis-irregularidades-no-hospital-cidade-
do-sol-antigo-hospital-de-campanha-de-ceilandia/ 
 

TCE-PA 

Governador apresenta nesta segunda-feira as contas do Executivo do exercício 
2021 
 
Nesta segunda-feira, 11 de abril, o governador do Estado Helder Barbalho 
apresentará ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) as contas do 
Executivo do exercício 2021. Será a terceira vez que o governador realizará a 
exposição do desempenho financeiro de suas contas no TCE-PA desde que 
assumiu o cargo em 2019.  
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6411-governador-apresenta-
nesta-segunda-feira-as-contas-do-executivo-do-exercicio-2021 
 
TCM-PA 
 

TCMPA comprova crescimento da transparência nos municípios paraenses em 
2021 
 
O trabalho de orientação e fiscalização realizado pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará (TCMPA), com vistas ao cumprimento da transparência 
municipal por prefeituras, câmaras de vereadores e Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) dos 144 municípios paraenses, conforme prevê a Lei de 
Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527, obteve resultados positivos. A 
informação foi dada pela conselheira Mara Lúcia, presidente da Corte de Contas, 
nesta quarta-feira (06), durante a sessão virtual de julgamento, quando foi aprovado 
o Relatório da Transparência Municipal 2021, que apresenta o trabalho de 
fiscalização dos portais da transparência dos municípios. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-comprova-crescimento-da-
transparencia-nos-municipios-paraenses-em-2021/ 
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TCE-PR  
TCE-PR recomenda a 5 consórcios intermunicipais criar portais da transparência 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado recomendou que cinco consórcios 
intermunicipais do Paraná criem, em até três meses, seus próprios portais da 
transparência, conforme determina a Lei Complementar nº 131/2009 e outras 
normas relativas ao assunto. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-a-5-consorcios-
intermunicipais-criar-portais-da-transparencia/9756/N 
 

TCE-RJ 
TCE-RJ identifica irregularidade no Regime de Previdência de Iguaba Grande 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) identificou 
irregularidades nas aplicações financeiras dos recursos do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) de Iguaba Grande que resultaram em dano de R$ 5,17 
milhões. Uma auditoria governamental convertida parcialmente em tomada de 
contas ex-officio, abrangendo os exercícios de 2012 a 2020 do Instituto de 
Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Municipais da cidade 
(PREVIGUABA), detectou aplicações financeiras pelo RPPS concentradas em 
fundos de investimentos inabilitados para recebimento de recursos previdenciários.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_identifica_irregularidade_no_regim
e_de_previdencia_de_iguaba_grande 
 

TCE-RS 
Transparência na esfera estadual: Empresas públicas e sociedades anônimas 
apresentam maior índice de transparência 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) divulgou recentemente os resultados da 
avaliação da transparência nos portais dos órgãos públicos estaduais. A 
fiscalização abrangeu a transparência ativa, ou seja, dados que são 
disponibilizados nos sites, sem a necessidade de solicitação por parte do cidadão. 
Os órgãos e entidades estaduais foram divididos em dois grupos. O primeiro 
formado por administração direta, autarquias e fundações; e o segundo por 
empresas públicas e sociedades anônimas. Foram analisados 64 órgãos e 
entidades do RS. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/transparencia-na-esfera-estadual-
empresas-publicas-e-sociedades-anonimas-apresentam-maior-indice-de-
transparencia/  
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TCE-RO 
Novidade da ESCon, novo Portfólio de Eventos EaD permite busca rápida e 
simplificada a cursos online para servidores públicos 
 
Visando cumprir as ações contidas em sua gestão estratégica, alinhadas ao Plano 
Estratégico do Tribunal de Contas para o horizonte 2021/2028, e ainda à 
sistemática de Gestao de Pessoas por Competências, a Escola Superior de Contas 
(ESCon) lança nesta segunda-feira (11/4) a versão online do seu Portfólio de 
Eventos EaD (Ensino a Distância).  
https://tcero.tc.br/2022/04/11/novidade-da-escon-novo-portfolio-de-eventos-ead-
permite-busca-rapida-e-simplificada-a-cursos-online-para-servidores-publicos/ 
 

TCE-SC 
TCE/SC determina que Secretaria de Educação providencie anulação de edital de 
licitação para reforma e manutenção de escolas 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) declarou a ilegalidade do Edital 
de Concorrência nº 12/2021 e determinou ao responsável providências para a 
anulação do edital de contratação da Secretaria de Estado da Educação (SED) com 
empresa de arquitetura e engenharia para execução de serviços especializados 
para supervisão e gestão de projetos e obras de infraestrutura em reforma, 
ampliação e readequação em 447 unidades escolares da SED.  
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-determina-que-secretaria-de-educacao-providencie-
anulacao-de-edital-de-licitacao-para-reforma 
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