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TCU 
TCU aprova leilão de transmissão de energia elétrica em 13 estados da federação 
 
Aprovado o Leilão de Transmissão 1/2022 da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) para outorga de concessão do serviço de transmissão de energia elétrica 
em 13 estados da Federação. Essa é a conclusão a que o Tribunal de Contas da 
União (TCU) chegou, após acompanhar a concessão, que tem prazo de trinta anos, 
prorrogável por igual período, e é referente à construção, operação e manutenção 
de instalações de transmissão. São previstos investimentos de R$ 15,3 bilhões e 
Receitas Anuais Permitidas (RAP) de R$ 2,2 bilhões.  
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-leilao-de-transmissao-de-
energia-eletrica-em-13-estados-da-federacao.htm 
 
TCE-AM 
Com foco em troca de experiências, TCE-AM recebe membros da Presidência da 
República 
 
Servidores e técnicos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se reuniram, 
nesta quinta-feira (2), com membros da Secretaria de Controle Interno da 
Secretaria-Geral da Presidência da República (Ciset-PR). A reunião aconteceu na 
Escola de Contas Públicas do TCE-AM, e contou com a presença de mais de 30 
técnicos de órgãos federais, estaduais e municipais. Os diálogos seguem até esta 
sexta-feira (03) também na sede do TCE-AM. O presidente da Corte de Contas, 
conselheiro Érico Desterro, esteve presente na abertura do evento. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55263 
 
TCE-BA 
Comitê Técnico de Educação do IRB constrói orientação recomendatória sobre o 
cumprimento da Lei do Piso Nacional do Magistério 
 
O Comitê Técnico de Educação (CTE) do Instituto Rui Barbosa (IRB) deliberou, 
nesta quarta-feira (25), uma Orientação Recomendatória (OR) sobre o pagamento 
do Piso Nacional do Magistério. Segundo o colegiado, o vencimento-base deve ser 
pago de acordo com a Portaria nº 67/2022, do Governo Federal pelos Estados e 
Municípios, o qual ajustou para o valor de R$ 3.845,63, em fevereiro de 2022.  
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/comite-tecnico-de-educacao-do-irb-constroi-
orientacao-recomendatoria-sobre-o-cumprimento-da-lei-do-piso-nacional-do-
magisterio 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-CE 
Programa de controle social do TCE Ceará e outras iniciativas são compartilhadas 
na V SAEG 
 
Painel múltiplo de relatos de experiências abriu a segunda parte da V Semana da 
Avaliação em Escolas de Governo (V SAEG), na tarde desta quarta-feira (1º/6), na 
sede do Instituto Serzedello Corrêa, Escola de Governo do Tribunal de Contas da 
União (ISC/TCU), em Brasília-DF. A 5ª edição da SAEG teve como tema 
“Tecnologia, Avaliação e Crises: interfaces de um ecossistema de aprendizagem 
no serviço público”, organizado, de forma conjunta, pelo Instituto Plácido Castelo 
(IPC), Instituto Rui Barbosa (IRB) e o ISC-TCU. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4956-programa-de-controle-
social-do-tce-ceara-e-outras-iniciativas-sao-compartilhadas-na-v-saeg 
 
TCE-MA 
Lançamento de Programa de Incentivo à Inovação promove acesso à Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) 
 
O Programa de Incentivo à Inovação do TCE-MA lançou nesta terça-feira (01) o 
Curso Introdutório ao Programa de Incentivo à Inovação, com o intuito de nivelar o 
conhecimento no tema e promover o incentivo à construção conjunta de soluções 
aos problemas do TCE de acordo com os propósitos do Programa. Na ocasião, foi 
acessado pela primeira vez o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) preparado 
pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) da Escola Superior de Controle 
Externo do TCE (Escex) para suporte dos cursos. Os AVA são plataformas que 
possibilitam a realização de aulas online e facilitam a comunicação entre alunos e 
professores que estão distantes geograficamente.  
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2356-lancamento-de-programa-de-
incentivo-a-inovacao-promove-acesso-a-ambiente-virtual-de-aprendizagem-ava 
 
TCE-PA 
Tribunais de Contas da região Norte discutem fiscalização das políticas públicas 
ambientais 
 
A Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), 
Lourdes Lima, participa do I Encontro Técnico do Grupo de Trabalho dos Tribunais 
de Contas (TCs) da Região Norte, realizado nos dias 1º e 2 de junho. Sediado no 
TC do Amazonas, o Encontro aborda temas ligados à atuação dos órgãos de 
controle, como as ações de fiscalização e de acompanhamento das políticas 
públicas voltadas ao meio ambiente. 
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6517-tribunais-de-contas-da-
regiao-norte-discutem-fiscalizacao-das-politicas-publicas-ambientais 
 
 
 



 
 

	 	

 
Alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa são tema de reunião 
 
As recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) 
foram tema de reunião entre representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE-
PA), Ministério Público do Estado do Pará (MPE) e Ministério Público de Contas do 
Estado do Pará (MPC-PA) na manhã desta quarta-feira, 1º de junho. No encontro 
foram iniciadas as tratativas para definição de um fluxo de trabalho entre as 
instituições envolvidas considerando a manifestação do TCE-PA em Acordos de 
Não Persecução Civil (ANPC), em respeito a novas diretrizes da LIA. 
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6515-alteracoes-promovidas-na-
lei-de-improbidade-administrativa-sao-tema-de-reuniao 
 
TCM-PA 
TCMPA reprova contas de 2017 do FUNDEB de Gurupá, aplica multas e envia 
cópia dos autos ao Ministério Público 
 
O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) não aprovou as 
contas de 2017 do FUNDEB de Gurupá, de responsabilidade de Sueli Palheta, por 
ter cometido falhas graves, como o não repasse ao INSS de R$ 2.960.784.87, 
referente às contribuições previdenciárias retidas dos contribuintes. Cópia dos 
autos deverá ser encaminhada ao Ministério Público do Estado (MPPA) para que 
sejam tomadas as providências cabíveis. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-reprova-contas-de-2017-do-fundeb-de-
gurupa-aplica-multas-e-envia-copia-dos-autos-ao-ministerio-publico/ 
 
TCE-PE 
Novos servidores são empossados no TCE 
 
O Tribunal de Contas realizou nesta terça-feira (31), uma cerimônia de posse de 
novos servidores aprovados no concurso público realizado em 2017. Na ocasião 
foram nomeados cinco novos auditores de Controle Externo, três analistas de 
Controle Externo e um analista de Gestão.  
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/385-
2022/junho/6550-novos-servidores-sao-empossados-no-tce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RJ 
Aprovado Regulamento do Concurso para Procurador do Ministério Público junto 
ao TCE-RJ 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, nesta quarta-
feira (01/06), em sessão do Conselho Superior de Administração, o Regulamento 
do II Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador do Ministério 
Público junto ao TCE-RJ. O texto estabelece a oferta de cinco vagas para o cargo, 
bem como reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros, índios e 
hipossuficientes economicamente.  
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/aprovado_regulamento_do_concurso_par
a_procurador_do_mp_junto_ao_tce_rj 
 
TCE-RS 
Região de Santa Cruz recebe Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS 
 
Nesta quinta-feira (02), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou o 14º 
Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO), na UNISC, em Santa Cruz 
do Sul. O evento foi direcionado aos prefeitos, presidentes das Câmaras 
Municipais, vereadores, e demais gestores dos 59 municípios auditados pelo 
Serviço Regional de Auditória de Santa Cruz do Sul (SRSC) do TCE-RS. O objetivo 
do Encontro é orientar os administradores públicos para as boas práticas na gestão, 
qualificando a aplicação dos recursos públicos e evitando irregularidades. No total, 
750 pessoas inscreveram-se para participar das atividades. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/regiao-de-santa-cruz-recebe-encontro-de-
controle-e-orientacao-do-tce-rs/ 
 
TCE-RO 
Divulgação de serviços da Ouvidoria marca participação do TCE-RO na 9ª 
Rondônia Rural Show 
 
Divulgação de serviços da OuvidorA oportunidade de divulgar os canais de 
comunicação e interação do Tribunal de Contas (TCE-RO) para a sociedade em 
uma ação de grande porte, como a 9ª Rondônia Rural Show, realizada no período 
de 23 a 28 de maio, no município de Ji-Paraná, marcou a participação da Ouvidoria 
do TCE no evento.  
https://tcero.tc.br/2022/06/02/divulgacao-de-servicos-da-ouvidoria-marca-
participacao-do-tce-ro-na-9a-rondonia-rural-show/ 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SP 
Tribunal de Contas e TV Cultura assinam acordo para difusão de conteúdo 
educativo 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) firmou um contrato com a 
Fundação Padre Anchieta para a produção e difusão de conteúdo audiovisual de 
caráter educativo, institucional e informativo.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-e-tv-cultura-assinam-acordo-para-
difusao-conteudo-educativo 
 
 


