
 
 

	 	

 
  Nº 074/2022 Data: 14-07-22 

TCU 
TCU conclui acompanhamento que avaliou desestatização das distribuidoras de 
energia elétrica da Eletrobrás 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez o acompanhamento da desestatização 
das distribuidoras de energia elétrica então controladas pelas Centrais Elétricas 
Brasileiras (Eletrobrás). Elas são: Companhia Energética do Piauí S.A. (Cepisa), 
Companhia Energética de Alagoas S.A. (Ceal), Companhia de Eletricidade do 
Acre S.A. (Eletroacre), Centras Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron), Boa Vista 
Energia S.A. e Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-conclui-acompanhamento-que-
avaliou-desestatizacao-das-distribuidoras-de-energia-eletrica-da-eletrobras.htm 
 
TCE-MG 
TCEMG suspende processo licitatório para prestação de serviços de limpeza 
urbana em Itabirito 
 
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em sessão 
realizada ontem (12/07/22), referendou a decisão liminar do conselheiro José 
Alves Viana, que suspendeu o Edital do Processo Licitatório n. 87/2022, Pregão 
Eletrônico n. 28/2022, Registro de Preço n. 18/2022, deflagrado pela Prefeitura 
Municipal de Itabirito, cujo objeto é “o registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana e 
multitarefas, incluindo o fornecimento de máquinas, equipamentos, materiais e 
mão de obra, no Município de Itabirito, MG, (área urbana e área rural, incluindo os 
distritos/urbes)”. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625760 
 
TCE-PR 
TCE e SEED organizam execução de parceria para levar controle social às 
escolas 
 
Na tarde desta terça-feira (12 de julho), representantes da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte (SEED-PR) estiveram na sede do Tribunal de Contas 
do Paraná (TCE-PR) para reunirem-se com servidores da Escola de Gestão 
Pública (EGP) da Corte. A pauta do encontro foi a execução de parceria 
formalizada entre as duas instituições no mês passado, cujo objetivo é capacitar 
alunos e professores de escolas estaduais de ensino fundamental e médio no 
tema do controle social sobre a administração pública. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-e-seed-organizam-execucao-de-parceria-
para-levar-controle-social-as-escolas/9841/N 
 
 



 
 

	 	

 
Fiscalização por satélite agiliza a execução de obras públicas no Paraná 
 
A utilização de imagens de satélite na fiscalização está contribuindo para 
antecipar a entrega de obras públicas no Paraná. Isso foi comprovado nas três 
obras acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) em projeto-
piloto com o uso dessa tecnologia: a reforma e ampliação do Aeroporto de 
Maringá, já entregue; o Hospital Geral Intermunicipal de Francisco Beltrão e a 
pavimentação da Estrada do Socavão, no município de Castro. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/fiscalizacao-por-satelite-agiliza-a-execucao-de-
obras-publicas-no-parana/9842/N 
 
TCE-RS 
Presidente do Tribunal de Contas palestra em congresso da Artafam 
 
Na tarde desta terça-feira (12), o presidente do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RS), conselheiro Alexandre Postal, realizou a palestra de abertura do 54º 
Congresso da Associação Riograndense de Técnicos das Administrações 
Fazendária e Tributária Municipais (Artafam). Na ocasião, o presidente falou 
sobre as inovações de sua gestão à frente do TCE-RS. O congresso ocorre até 
sexta-feira (15), no município de Carlos Barbosa. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tribunal-de-contas-palestra-
em-congresso-da-artafam/ 
 
TCE-SP 
TCE alerta 533 municípios por risco de descumprimento da LRF 
 
Das 644 Prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP), 533 delas – um percentual de 82,8% – receberam alertas por risco de 
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Relatório de alertas da 
Corte de Contas paulista, com análises contábeis dos dados de receitas e de 
despesas relativas ao segundo bimestre e ao primeiro quadrimestre de 2022, 
apontou indícios de irregularidades na gestão orçamentária de 516 municípios. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tce-alerta-533-municipios-por-risco-
descumprimento-lrf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SE 
Tribunal de Contas realiza campanha para coleta de sangue 
 
De modo a contribuir com o abastecimento do banco de sangue do estado, o 
Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE) somou forças com o Centro de 
Hemoterapia (Hemose) e promoveu nesta quarta-feira, 13, pela primeira vez, uma 
campanha de doação junto aos seus colaboradores. Viabilizada por meio da 
Coordenadoria de Serviço Médico e Odontológico do TCE, que disponibilizou a 
estrutura necessária ao serviço de coleta externa, a ação obteve grande adesão 
junto aos servidores. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2045 
 
TCE-TO 
Jornal Nacional destaca parceria entre TCE/TO e IFTO na fiscalização de obras 
 
A parceria entre o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) e o Instituto Federal 
do Tocantins (IFTO) na fiscalização de obras foi destaque na edição desta 
segunda-feira, 12, no Jornal Nacional, da Rede Globo/TV Anhanguera. A equipe 
de reportagem acompanhou uma visita técnica dos engenheiros da Corte e dos 
estudantes do curso de Engenharia, a construção de uma escola de ensino 
profissional avaliada em R$ 15 milhões. 
https://www.tceto.tc.br/jornal-nacional-destaca-parceria-entre-tce-to-e-ifto-na-
fiscalizacao-de-obras/ 


