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TCU	
Análise	da	desestatização	da	Eletrobras	está	prevista	para	a	sessão	do	dia	18	
de	maio	
		
O	Tribunal	de	Contas	da	União	(TCU)	debateu,	na	última	quarta-feira	(20/4),	o	
processo	que	trata	da	privatização	da	empresa	Centrais	Elétricas	Brasileiras	
(Eletrobras).	O	TC	008.845/2018-2	retornará	ao	Plenário	após	a	análise	a	ser	
feita	pelo	ministro	Vital	do	Rêgo,	que	pediu	vistas	do	processo	por	20	dias.	
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/analise-da-desestatizacao-da	
eletrobras-esta-prevista-para-a-sessao-do-dia-18-de-maio-
8A81881F7FF0EFD201806CF9BBAF65BF.htm	
	
Fornecimento	 de	 imunossupressores	 para	 transplantados	 deve	 ser	
regularizado	
		
O	Tribunal	de	Contas	da	União	(TCU)	analisou,	sob	a	relatoria	do	ministro	Vital	
do	 Rêgo,	 denúncia	 acerca	 de	 possíveis	 irregularidades	 relacionadas	 ao	
fornecimento	 e	 disponibilidade	 de	 medicamentos	 imunossupressores	 pelo	
Ministério	da	Saúde	(MS)	para	pacientes	que	tiveram	órgãos	transplantados.	
Na	última	sessão	plenária	(20/4),	o	TCU	determinou	ao	Ministério	da	Saúde	
que,	 no	 prazo	 de	 120	 dias,	 adote	 ações	 e	 procedimentos	 com	 vistas	 à	
regularização	 do	 fornecimento	 dos	 medicamentos	 imunossupressores	
necessários	 ao	 atendimento	 dos	 pacientes	 transplantados	 atendidos	 pelo	
Sistema	Único	de	Saúde	(Rede	SUS).	
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fornecimento-de-
imunossupressores-para-transplantados-deve-ser-regularizado.htm	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 	

	
TCE-AL	
Troca	de	experiências:	Ouvidora	do	TCE/AL	visita	TCE/RN	
		
A	Ouvidora	do	 Tribunal	 de	Contas	 do	 Estado	de	Alagoas,	 Conselheira	Rosa	
Albuquerque,	acompanhada	da	coordenadora	da	Ouvidoria,	Alexandra	Berto	
Ribeiro	 e	 dos	 assessores	 jurídicos	 Jany	 Brabo	Magalhães	 e	 Linaldo	 Freitas,	
realizou,	nesta	quarta-feira	(27),	uma	visita	técnica	ao	Tribunal	de	Contas	do	
Estado	do	Rio	Grande	do	Norte	para	trocar	experiências	e	conhecimentos	no	
âmbito	de	atuação	de	Ouvidorias.	
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDgwNQ==&titulo=Troca_de_experi%C3%AAncias:_Ouvidora
_do_TCE/AL_visita_TCE/RN&cat=MQ==	
	
TCE-BA	
Reunião	 do	 Comitê	 de	 Gestão	 Operacional	 dará	 início	 às	 Oficinas	 de	
Planejamento	de	2022	
		
Com	o	objetivo	de	ampliar	o	conhecimento	sobre	o	Plano	Estratégico	para	o	
ciclo	 2018-2023	 e	 promover	 o	 alinhamento	 estratégico	 da	 organização,	 a	
Diretoria	de	Gestão	Estratégica	(DGE)	promove,	no	dia	2	de	maio	(segunda-
feira),	 na	 sala	de	 treinamento	da	ECPL,	 a	1ª	Reunião	do	Comitê	de	Gestão	
Operacional	 do	 TCE/BA	 do	 ano	 de	 2022.	 A	 reunião	 do	 Comitê,	 que	 será	
conduzida	 pela	 DGE,	 contará	 com	 a	 presença	 do	 presidente	 do	 TCE/BA,	
conselheiro	 Marcus	 Presidio,	 e	 terá	 participação	 dos	 coordenadores	 de	
Gabinetes	 dos	 Conselheiros,	 superintendente	 técnico,	 secretário-geral,	
diretores,	coordenadores,	gerentes	e	assessores.	
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/reuniao-do-comite-de-gestao-
operacional-dara-inicio-as-oficinas-de-planejamento-de-2022	
	
		
	
	
	
	
	



	

	 	

	
TCE-GO	
Primeira	aula	de	Mestrado	em	Administração	Pública	da	UFG	ocorre	no	TCE-
GO	
		
Neste	 ano,	 a	 pós-graduação	 conta	 com	 28	 participantes,	 sendo	 oito	
integrantes	da	Corte	de	Contas.	Ao	 final,	os	membros	do	TCE	trarão,	como	
produto	 de	 seus	 estudos,	 soluções	 científicas	 para	 casos	 concretos,	 com	o	
objetivo	 de	 resolver	 problemas,	 racionalizar	 o	 orçamento	 e	 aprimorar	 a	
administração	pública.	Para	o	conselheiro	Saulo	Mesquita,	Diretor	Geral	da	
Escola,	 “iniciativas	como	esta,	 tornam	os	 serviços	públicos	e	as	 instituições	
melhores	para	a	sociedade”.	
https://portal.tce.go.gov.br/-/primeira-aula-de-mestrado-em-administracao-
publica-da-ufg-ocorre-no-tce-go	
	
Primeiros	 resultados	do	Comitê	do	 IRB	pela	Primeira	 Infância	apresentados	
em	Belo	Horizonte	
		
Os	primeiros	 resultados	do	Comitê	Técnico	de	Avaliação	do	Pacto	Nacional	
pela	Primeira	Infância,	do	Instituto	Rui	Barbosa,	e	o	papel	que	os	tribunais	de	
contas	poderão	desempenhar	no	incremento	de	políticas	públicas	de	apoio	às	
crianças	 em	 situação	 de	 vulnerabilidade	 foram	 apresentados	 hoje	 (26/abr)	
pelo		conselheiro	Edson	Ferrari	em	Belo	Horizonte,	no	encontro	do	Conselho	
Nacional	dos	Presidentes	dos	Tribunais	de	Contas,	CNPTC.	
https://portal.tce.go.gov.br/-/primeiros-resultados-do-comite-do-irb-pela-
primeira-infancia-apresentados-em-belo-horizonte	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	



	

	 	

	
TCE-MA	
Conselho	de	Presidentes	dos	Tribunais	volta	a	se	reunir	presencialmente	
		
O	presidente	do	Tribunal	de	Contas	do	Estado,	conselheiro	Washington	Luiz	
de	Oliveira,	 participou	 nesta	 semana,	 da	 2ª	 Reunião	Ordinária	 de	 2022	 do	
Conselho	Nacional	de	Presidentes	dos	Tribunais	de	Contas	(CNPTC),	realizada	
no	 Tribunal	 de	 Contas	 de	 Minas	 Gerais	 (TCE-MG),	 em	 Belo	 Horizonte.	 A	
reunião	marcou	a	 volta	dos	encontros	presenciais	da	entidade,	que,	desde	
2020,	só	se	reunia	ordinariamente	em	modo	exclusivamente	virtual.	
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2320-conselho-de-presidentes-
dos-tribunais-volta-a-se-reunir-presencialmente	
	
TCE-MT	
Em	ação	pioneira	no	Brasil,	TCE-MT	inicia	trabalhos	para	criação	do	Código	de	
Processo	de	Contas	de	Mato	Grosso	
		
O	Tribunal	de	Contas	de	Mato	Grosso	(TCE-MT)	deu	o	primeiro	passo	para	a	
elaboração	do	Código	de	Processo	de	Contas	de	Mato	Grosso	nesta	quarta-
feira	(27).	A	iniciativa,	pioneira	entre	as	Cortes	de	Contas	do	Brasil,	levará	em	
consideração	 os	 fundamentos	 do	 direito	 administrativo	 público	 e	
estabelecerá	 parâmetros	 para	 a	 atuação	 do	 órgão,	 garantindo	 segurança	
jurídica	às	decisões.	
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/em-acao-pioneira-no-brasil-tce-mt-
inicia-trabalhos-para-criacao-do-codigo-de-processo-de-contas-de-mato-
grosso/54082	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 	

	
TCM-PA	
Multada	em	R$	10,7	mil,	ordenadora	de	despesas	do	Fundo	de	Educação	de	
Aurora	do	Pará	tem	contas	de	2020	julgadas	irregulares	
		
A	prestação	de	contas	de	2020	do	Fundo	Municipal	de	Educação	de	Aurora	do	
Pará,	 no	 período	de	 01/01	 a	 14/12,	 de	 responsabilidade	de	Maria	 Rosiane	
Soares	de	Oliveira,	não	foi	aprovada	pelo	Tribunal	de	Contas	dos	Municípios	
do	 Pará	 (TCMPA)	 devido	 a	 irregularidades	 como	o	não	 repasse	 ao	 INSS	da	
totalidade	 das	 contribuições	 retidas	 dos	 contribuintes,	 no	 valor	 de	 R$	
824.003,31,	descumprindo	o	Decreto	Federal	nº	3.048/1999.	
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/multada-em-r-107-mil-ordenadora-de-
despesas-do-fundo-de-educacao-de-aurora-do-para-tem-contas-de-2020-
julgadas-irregulares/	
	
TCE-RS	
Presidente	do	IBRAOP	visita	TCE-RS	
		
O	presidente	do	Tribunal	de	Contas	do	Estado	(TCE-RS),	conselheiro	Alexandre	
Postal,	recebeu	esta	manhã	(28),	a	visita	do	presidente	do	Instituto	Brasileiro	
de	 Auditoria	 de	 Obras	 Pública	 (IBRAOP),	 Anderson	 Uliana	 Rolim,	
acompanhado	de	Adriana	Portugal,	diretora	técnica	da	entidade.	
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-ibraop-visita-tce-rs/	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 	

	
TCE-SC	
O	 uso	 da	 tecnologia	 da	 informação	 para	 o	 aprimoramento	 do	 controle	
exercido	 pelo	 TCE/SC	 é	 objeto	 de	 abordagem	 do	 presidente	 Adircélio	 em	
evento	do	TCE/MG	
		
O	 presidente	 do	 Tribunal	 de	 Contas	 de	 Santa	 Catarina	 (TCE/SC),	 vice-
presidente	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Presidente	 dos	 Tribunais	 de	 Contas	
(CNPTC)	 e	 vice-presidente	 de	 Relações	 Internacionais	 da	 Associação	 dos	
Membros	dos	Tribunais	de	Contas	do	Brasil	(Atricon),	conselheiro	Adircélio	de	
Moraes	 Ferreira	 Júnior,	 falou	 sobre	a	experiência	do	TCE/SC	 com	o	uso	da	
Tecnologia	da	Informação,	em	painel	do	seminário	realizado	pelo	Tribunal	de	
Contas	 do	 Estado	de	Minas	Gerais	 (TCE/MG)	 nesta	 quarta-feira	 (27/4),	 em	
Belo	Horizonte.	
https://www.tcesc.tc.br/o-uso-da-tecnologia-da-informacao-para-o-
aprimoramento-do-controle-exercido-pelo-tcesc-e-objeto-de	
	
TCM-SP	
TCMSP	faz	nova	apresentação	da	ferramenta	IRIS	para	jornalistas	
		
Na	tarde	desta	quarta-feira	(27/04),	o	sistema	IRIS	(Informações	e	Relatórios	
de	Interesse	Social),	desenvolvido	pelas	áreas	técnicas	do	Tribunal	de	Contas	
do	Município	de	São	Paulo	(TCMSP)	para	fiscalizar	e	controlar,	em	tempo	real,	
as	contas	do	município,	foi	apresentado	virtualmente	para	um	novo	grupo	de	
jornalistas	 da	 grande	 imprensa	 paulistana.	 A	 ferramenta	 recebeu	
recentemente	 novas	 funcionalidades	 para	 facilitar	 ainda	mais	 o	 acesso	 da	
população	aos	dados	sobre	os	gastos	do	dinheiro	público.	
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43717	
	


