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TCU
Modicidade da tarifa de energia elétrica é prejudicada por falhas na política
pública do setor
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria operacional para avaliar a
existência, a efetividade e a coerência da política tarifária do setor elétrico
brasileiro. Foi analisado um conjunto de iniciativas e decisões governamentais
que impactaram as tarifas de energia dos consumidores no mercado regulado e
materializaram, assim, o que se convencionou chamar de política pública adotada
entre os anos de 2013 e 2021.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/modicidade-da-tarifa-de-energiaeletrica-e-prejudicada-por-falhas-na-politica-publica-do-setor.htm
TCE-AM
Estudantes do Instituto Amazônico de Ensino Superior realizam de visita técnica
no TCE-AM
Para conhecer as dependências físicas e a estrutura organizacional do Tribunal
de Contas do Amazonas (TCE-AM), um grupo de ao menos 15 estudantes do
primeiro período do curso de Direito do Instituto Amazônico de Ensino Superior
(Iames) participou, na manhã desta quinta-feira (23), da 2ª visita guiada
promovida pela Escola de Contas Públicas (ECP) à sede da Corte de Contas
amazonense.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56019
TCE-CE
Papel orientativo do Tribunal de Contas do Ceará em destaque no X Seminário de
Gestores Públicos
“O Tribunal de Contas mostrou grande capacidade de adaptação, durante a
pandemia, com o uso da tecnologia. Adaptamos nossa forma de fiscalizar e as
auditorias aconteceram a distância, em sua maioria. Os julgamentos foram
realizados por meio do Plenário Virtual, Antes, apenas 20% dos processos eram
julgados a distância. Hoje, quase 100% dos julgamentos são feitos de forma
virtual,” afirmou o conselheiro Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui
Barbosa (IRB), em resposta ao jornalista Inácio Aguiar, editor de Política do
Sistema Verdes Mares, que mediou o painel de abertura da décima edição do
Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2022, iniciada na manhã desta
quarta-feira (22/6), no Centro de Eventos do Estado, no formato híbrido.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4988-papel-orientativo-dotribunal-de-contas-do-ceara-em-destaque-no-x-seminario-de-gestores-publicos

TCE-ES
Auditoria de conformidade constata irregularidades em Agência Municipal de
Regulação dos Serviços Públicos
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES)
decidiu manter cinco irregularidades constatadas em auditoria realizada na
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro
de Itapemirim (Agersa). A auditoria de conformidade, iniciada em 2020, buscou
fiscalizar a concessão de transporte coletivo municipal, com ênfase nas
revisões/reequilíbrios tarifários e na fiscalização, a cargo do poder concedente,
acerca da adequação do serviço prestado ao usuário.
https://www.tcees.tc.br/auditoria-de-conformidade-constata-irregularidades-emagencia-municipal-de-regulacao-dos-servicos-publicos-delegados-de-cachoeirode-itapemirim/
TCE-MA
TCE e SEMA deverão atuar em sintonia na questão dos resíduos sólidos
Uma das áreas mais caras à atual gestão do TCE, a questão ambiental esteve em
pauta novamente nesta quinta-feira (23), com a visita da secretária Estadual do
Meio Ambiente, Rayssa Maciel. Acompanhada de assessores da pasta e ativistas
da causa ambiental, entre elas a representante do Movimento Nacional de
Catadores, ela compartilhou com a direção da corte de contas, estratégias e
prioridades da Secretaria sob sua gestão. Nesse contexto, foram discutidas ações
a serem desenvolvidas com vistas à maior efetividade das políticas ambientais.
Entre elas, um evento de conscientização a ser realizado na capital,
provavelmente em agosto, tendo como foco a questão dos resíduos sólidos,
dando destaque ao protagonismo das associações de catadores de todo o
Estado.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2381-tce-e-sema-deverao-atuar-emsintonia-na-questao-dos-residuos-solidos
Tribunal de Contas determina ressarcimento ao erário de Chapada dos
Guimarães
O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) determinou o
ressarcimento de valores pagos pela prestação de serviços contábeis no
levantamento patrimonial, elaboração do inventário físico e financeiro e
alimentação do sistema de gerenciamento de dados da Prefeitura de Chapada
dos Guimarães.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tribunal-de-contas-determina-ressarcimento-aoerario-de-chapada-dos-guimaraes/54348

TCE-MT julga contas de governo do Executivo Estadual na próxima quarta-feira
(29)
O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julga, a partir das 15h
da próxima quarta-feira (29), as contas anuais de governo do Poder Executivo
Estadual referentes ao exercício de 2021. O balanço geral do terceiro ano de
mandato do governador Mauro Mendes está sob relatoria do conselheiro Valter
Albano.
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-julga-contas-de-governo-do-executivoestadual-na-proxima-quarta-feira-29/54351
TCE-MG
Tribunal de Contas analisa a destinação de recursos para a saúde que foram
recebidos com atraso
Em resposta a uma consulta, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
determinou que “os recursos destinados à saúde recebidos em atraso do Estado
de Minas Gerais não podem ser transferidos para o caixa único dos municípios
para fins de compensação”. Na resposta, o voto do relator do processo lembrou
que esta situação ocorre de forma contrária ao “que foi fixado por este Tribunal na
Consulta nº 1.047.710 quanto ao Fundeb”. A posição da Corte de Contas ocorreu
durante a sessão de Tribunal Pleno realizada ontem (22/06/22), sob a presidência
do conselheiro Mauri Torres. Os membros do colegiado aprovaram por
unanimidade a proposta de voto do relator do processo número 1058747,
conselheiro em exercício Adonias Monteiro.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625728
TCE-PA
Projeto TCE Cidadão é reativado com palestras e plantio de 75 mudas
Após dois anos de interrupção em virtude da pandemia da covid-19, o Tribunal de
Contas do Estado do Pará (TCE-PA) retomou nesta quarta-feira, 22, as atividades
presenciais do Projeto TCE Cidadão. A ação ocorreu em parceria com a
Secretaria de Estado de Educação – Seduc e o Instituto de Desenvolvimento
Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), no Parque Estadual
do Utinga "Camilo Viana", em Belém, reunindo 75 alunos atendidos pelas Usinas
da Paz, do Programa Territórios pela Paz, do Governo do Estado, e da escola
estadual de Ensino Fundamental Maria de Nazaré Marques Rios, com idades
entre 11 e 15 anos.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6561-projeto-tce-cidadao-ereativado-com-palestras-e-plantio-de-75-mudas

TCE-RJ
Márcio Pacheco toma posse como conselheiro do Tribunal de Contas
O advogado Márcio Pacheco tomou posse na tarde desta quarta-feira (22/06)
como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).
O novo conselheiro torna-se o terceiro titular em atuação no Corpo Deliberativo,
da mesma forma que o conselheiro-presidente, Rodrigo Melo do Nascimento, e a
vice-presidente, conselheira Marianna Montebello Willeman. Compõem ainda o
Pleno da Corte três conselheiros-substitutos. A cerimônia de posse aconteceu no
Gabinete da Presidência do Tribunal.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/marcio_pacheco_toma_posse_como_con
selheiro_do_tribunal_de_contas
Tribunal de Contas e Ministério Público assinam acordo de cooperação mútua
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fecharam, nesta quarta-feira (22/06),
um acordo de cooperação visando à colaboração mútua em ações relacionadas
ao controle e à fiscalização para aperfeiçoar a administração municipal das
receitas tributárias. O documento foi assinado pelo conselheiro-presidente da
Corte fluminense, Rodrigo Melo do Nascimento, e pelo procurador-geral de
Justiça, Luciano Mattos, na apresentação do Projeto Saúde Fiscal dos Municípios
na sede do MPRJ. O acordo prevê troca de informações e realização de ações
integradas entre as instituições.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tribunal_de_contas_e_ministerio_publico
_assinam_acordo_de_cooperacao_mutua
TCE-RS
Mais de 600 pessoas participam do ERCO em Erechim
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou, em Erechim, nesta quintafeira (23), o 14º Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO), na URI. A
atividade contou com cerca de 620 participantes de 55 munícipios fiscalizados
pelo Serviço Regional do TCE-RS na localidade. Essa é uma terceira etapa do
ERCO, que iniciou em Santa Cruz do Sul, no dia 02 de junho, e já passou por
Caxias do Sul, em 09 de junho. Os Encontros consistem em uma série de eventos
que percorrerão o Rio Grande do Sul, com o objetivo de orientar os
administradores públicos para as boas práticas na gestão, qualificando a
aplicação dos recursos públicos e evitando irregularidades.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/mais-de-600-pessoas-participam-do-ercoem-erechim/

TCE-RO
Seminário e reunião técnica marcam visita do TCE de Rondônia ao TCE do Acre
Em visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC),
representantes do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) participaram, na
última terça-feira (21/6), de atividades realizadas juntamente com a Alta Direção,
Membros, Chefes e Diretores daquela instituição, assim como do Ministério
Público de Contas do Acre (MPC-AC). A comitiva do TCE rondoniense contou
com o Conselheiro Presidente Paulo Curi Neto, o Conselheiro Corregedor Edilson
de Sousa Silva, que é Vice-Presidente Executivo da Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), e com o Secretário-Geral de Controle
Externo, Marcus Cézar Santos Pinto Filho.
https://tcero.tc.br/2022/06/23/seminario-e-reuniao-tecnica-marcam-visita-do-tcede-rondonia-ao-tce-do-acre/
TCE-SC
TCE/SC participa da etapa dos “Diálogos Correcionais” em Santa Catarina
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC), conselheiro Adircélio de
Moraes Ferreira Júnior, participou, no início da tarde desta quarta-feira (22/6), da
abertura da edição de Santa Catarina dos “Diálogos Correcionais”, promovida
pela Corregedoria Geral da União e pela Controladoria Regional da União em
Santa Catarina e realizada na sede da Corte de Contas, em Florianópolis.
Ferreira Júnior destacou a importância do tema, e a certeza de resultados
positivos frutos dos debates propostos pelas instituições promovedoras do evento.
“São importantes parceiras estratégicas do nosso Tribunal”, afirmou o presidente.
Os servidores do TCE/SC Rogério Guilherme de Oliveira, do Gabinete da
Presidência, e Adriana Regina Dias Cardoso, da Assessoria Jurídica,
acompanharam a programação.
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-participa-da-etapa-dos-dialogos-correcionais-emsanta-catarina
TCE-SP
Projeto ‘Conheça o TCESP’ recebe estudantes de municípios paulistas
Após dois anos de pandemia, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP) retomou, na quarta-feira (22/6), as atividades do programa ‘Conheça o
TCESP’. A visita monitorada, realizada nas dependências da Corte paulista, das
9h00 às 11h30, reuniu 52 estudantes, que tiveram a oportunidade de conhecer
melhor a instituição.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-projeto-conheca-tcesp-recebe-estudantesmunicipios-paulistas

Em 11 anos, SP gastou R$ 2,51 bi para despoluir Tietê e Pinheiros
Ao longo dos últimos 11 anos, os contratos firmados para a despoluição dos Rios
Pinheiros e Tietê consumiram, juntos, mais de R$ 2.516.740.022,18 em recursos
dos cofres do Estado de São Paulo. Do total de contratos (61), assinados entre
2010 e 2021, quase dois terços (37) continuam em execução, enquanto 22
tiveram suas obras concluídas e dois ajustes foram rescindidos.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-11-anos-sp-gastou-r-251-bi-para-despoluir-tiete-epinheiros
TCM-SP
Portal Obras Abertas é lançado em evento promovido pela Prefeitura
Durante encontro virtual transmitido pelo Youtube na manhã desta quinta-feira
(23/6), a Prefeitura de São Paulo lançou o Portal Obras Abertas. O recurso,
disponibilizado na página de transparência do governo municipal na internet,
permitirá, segundo o órgão, a consulta de informações georreferenciadas sobre
obras executadas, ou em andamento, possibilitando o controle social sobre as
ações do poder público municipal.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48118
Sistema desenvolvido pelo TCMSP torna mais ágil o acompanhamento de
contratos emergenciais
A pedido dos conselheiros, antes da sessão plenária de 16.6.2022 a Unidade de
Informações Estratégicas (UIE) e o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
apresentaram de forma virtual a nova versão do ÁTOMO-RADAR, a qual
apresenta excelentes ferramentas que permitem não apenas a detecção de
contratos de emergência, mas também o acesso direto à integralidade dos
processos SEI. Inteiramente desenvolvida por técnicos das duas áreas, a nova
versão do ATOMO-RADAR detecta automaticamente contratos de emergência
mediante o acesso a três bases de dados: Diário Oficial, SOF e SEI e, dessa
forma, emite alertas sempre que for detectado um movimento nessas bases que
indique que um contrato de emergência está sendo, foi ou será celebrado. Tratase, portanto, de controle que é feito também preventiva e concomitantemente.
Registre-se que já era possível realizar buscas no RADAR para localizar contratos
de emergência, porém com a implantação de alertas, a localização desse tipo de
contratação ficou muito mais simples e rápida, pois é informada em diversos
painéis de informações do sistema.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48108

TCE-TO
Ouvidoria do TCE participa da 2ª Maratona de Defesa dos Usuários de Serviços
Públicos
A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) participa da 2ª
Maratona de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, que tem como objetivo
reforçar o poder transformador dos cidadãos e mobilizar as ouvidorias de todo
país na interação entre Estado e a sociedade para disseminar a Lei 13.460/17,
que completará 5 anos no próximo dia 26 de junho. A ação em comemoração a
data é organizada pela Rede Nacional de Ouvidorias e Controladoria-Geral da
União (CGU) acontece durante o mês de junho.
https://www.tceto.tc.br/ouvidoria-do-tce-participa-da-2a-maratona-de-defesa-dosusuarios-de-servicos-publicos/
MPC/TO recomenda que Secretaria Estadual da Saúde contrate serviços médicos
para setor pediátrico
O Procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Tocantins
(MPC/TO), Oziel Pereira dos Santos, recomendou a Secretaria Estadual da
Saúde do Tocantins, por meio do secretário Afonso Piva de Santana, que adote
medidas necessárias e de forma urgente para a contratação de serviços médicos
complementares de Nefrologia para Terapia Renal Substitutiva pediátrica, nas
modalidades de Hemodiálise e Diálise Peritoneal, inclusive, com atendimento
Home Care para pacientes crônicos. A Recomendação nº 04/2022 publicada no
Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), desta quarta-feira,
22, pontua vários fatos e fundamentos jurídicos que justificam a notificação formal
do Estado, em consequência dos problemas recorrentes observados no Hospital
Geral de Palmas (HGP), em relação à saúde de crianças. No documento o
Procurador-geral sugere ainda que a contratação desses serviços deve ser
realizada na forma de credenciamento, em conformidade com a Lei Estadual nº
2.980, de 8 de julho de 2015.
https://www.tceto.tc.br/mpc-recomenda-que-secretaria-estadual-da-saudecontrate-servicos-medicos-para-setor-pediatrico/

