
 
 

   

 

  Nº 011/2023 Data: 24-01-23 

TCU 
TCU aprova leilão para concessão de transmissão de energia elétrica 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, nesta quarta-feira (18), o Leilão de 
Transmissão Aneel 2/2022 quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e 
economicidade. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aprova-leilao-para-concessao-de-
transmissao-de-energia-eletrica.htm 
 
TCE-AL 
TCE/AL participa do 19º Encontro Internacional de Juristas 
 
O Tribunal de Contas de Alagoas, representado pelo Presidente Fernando Toledo, o Vice-
presidente Otávio Lessa, a Conselheira Maria Cleide e pelo Conselheiro Corregedor 
Rodrigo Cavalcante, participa do 19º Encontro Internacional de Juristas. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk2Mg==&titulo=TCE/AL_participa_do_19%C2%BA_Encontro_Internaci
onal_de_Juristas&cat=MQ== 
 
TCM-BA 
SUPERINTENDÊNCIA DO TCM DISPONIBILIZA NOVA PLATAFORMA SOBRE SIGA E 
FAROL 
 
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, através da sua Superintendência de 
Controle Externo (SCE), disponibilizou uma nova plataforma informativa de orientação 
sobre os sistemas de captura de dados SIGA e FAROL. O objetivo é auxiliar os 
jurisdicionados nesse período de transição entre os sistemas, e reunir, em um só ambiente, 
informações relevantes sobre o tema. As informações estão disponíveis no menu “Portal 
do Gestor”, no site do TCM. 
https://www.tcm.ba.gov.br/superintendencia-do-tcm-disponibiliza-nova-plataforma-sobre-
siga-e-farol/ 
 
TCE-CE 
TCE Ceará divulga cartilhas didáticas sobre Informativo de Jurisprudência e Edição de 
Súmula 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará lança, nesta segunda-feira (23/1), as cartilhas 
Informativo de Jurisprudência e Edição de Súmula, a fim de sintetizar de forma didática a 
elaboração dos produtos. As publicações reforçam a importância das ferramentas no 
âmbito da Corte de Contas e buscam promover suas formulações. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5252-tce-ceara-divulga-cartilhas-
didaticas-sobre-informativo-de-jurisprudencia-e-edicao-de-sumula 
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TCE-ES 
Estudo do TCE-ES aponta quais são os principais riscos previdenciários nos municípios 
capixabas 
 
Os municípios capixabas que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 
ainda enfrentam desafios na condução de sua gestão previdenciária para consolidar ou 
atingir o equilíbrio financeiro e atuarial. 
https://www.tcees.tc.br/estudo-do-tce-es-aponta-quais-sao-os-principais-riscos-
previdenciarios-nos-municipios-capixabas/ 
 
TCE-GO 
TCE-GO promoveu duas centenas de ações de fiscalização no último biênio 
 
Alguns números publicados no Relatório de Gestão do Tribunal de Contas do Estado 
mostram bem a atuação do órgão de controle nos dois últimos anos. No período, foram 
realizados 200 trabalhos de fiscalização, a maior parte resultando em relatórios de gestão 
fiscal (RGF), auditorias de conformidade, levantamentos e inspeções. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-promoveu-duas-centenas-de-acoes-de-fiscalizacao-
no-ultimo-bienio 
 
Tribunais de Contas querem mais transparência de benefícios fiscais 
 
A Atricon publicou nota recomendatória orientando os Tribunais de Contas a estimularem 
que os gestores públicos publiquem dados sobre os gastos tributários, como as 
desonerações fiscais concedidas, suas justificativas, os valores renunciados, os 
beneficiários e as contrapartidas e impactos estimados e gerados. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tribunais-de-contas-querem-transparencia-de-beneficios-
fiscais 
 
TCE-MT 
Sistema Tribunais de Contas tem que ajudar a qualificar a gestão pública, diz o conselheiro 
Antonio Joaquim 
 
Contribuir para a melhoria da qualidade da gestão pública, levando em consideração a 
capilaridade nacional, o potencial de articulação e a ampla capacidade de oferecer 
capacitação e treinamento. Este é o grande desafio do Sistema Tribunais de Contas 
brasileiro para a década de 2021 a 2030, defendeu o ouvidor geral do TCE-MT, conselheiro 
Antonio Joaquim, em palestra realizada nesta segunda-feira (23) na cidade de Funchal – 
Ilha da Madeira, em Portugal. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/sistema-tribunais-de-contas-tem-que-ajudar-a-
qualificar-a-gestao-publica-diz-o-conselheiro-antonio-joaquim/55551 
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TCE-MG 
Posse de Agostinho Patrus no TCE será dia 2 de fevereiro 
 
O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, toma posse 
como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) no dia dois 
de fevereiro 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626115 
 
TCE-PA 
TCE-PA inicia a primeira campanha de saúde em 2023 com roda de conversa sobre os 
efeitos das tecnologias na saúde mental das pessoas 
 
Nesta sexta-feira, 20 de janeiro, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), por 
meio da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida (CSQV), realizou a roda de 
conversa: “Os efeitos das tecnologias e redes sociais na saúde mental” com a participação 
da jornalista Nathália Kahwage, do psiquiatra Raphael Luna e da psicóloga Roberta Rios. 
A ação faz parte da campanha Janeiro Branco que busca conscientizar os servidores sobre 
o uso saudável das tecnologias e redes sociais, com o objetivo de reduzir os impactos de 
seu uso abusivo e auxiliar na identificação de comportamentos prejudiciais para a saúde 
mental e emocional. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6992-tce-pa-inicia-a-primeira-campanha-de-
saude-em-2023-com-roda-de-conversa-sobre-os-efeitos-das-tecnologias-na-saude-
mental-das-pessoas 
 
TCM-PA 
TCMPA empossará novos dirigentes que irão conduzir a Corte de Contas nos próximos 
dois anos 
 
A partir das 10h desta sexta-feira (27), a presidente do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Pará (TCMPA), conselheira Mara Lúcia, conduzirá a sessão solene de posse dos novos 
dirigentes que estarão a frente da Corte de Contas no biênio 2023-2024. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-empossa-novos-dirigentes-que-irao-conduzir-a-
corte-de-contas-nos-proximos-dois-anos/ 
 
TCMPA suspende licitação de R$ 10,4 milhões do Fundo de Educação de Portel com 
indício de irregularidade 
 
Por haver indício de irregularidade, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
(TCMPA) homologou voto do conselheiro Cezar Colares, que, em medida cautelar 
monocrática, determinou a suspensão de pregão eletrônico do Fundo Municipal de 
Educação de Portel. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-suspende-licitacao-de-r-104-milhoes-do-fundo-
de-educacao-de-portel-com-indicio-de-irregularidade/ 
 
 
 
 
 

https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626115
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6992-tce-pa-inicia-a-primeira-campanha-de-saude-em-2023-com-roda-de-conversa-sobre-os-efeitos-das-tecnologias-na-saude-mental-das-pessoas
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6992-tce-pa-inicia-a-primeira-campanha-de-saude-em-2023-com-roda-de-conversa-sobre-os-efeitos-das-tecnologias-na-saude-mental-das-pessoas
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/6992-tce-pa-inicia-a-primeira-campanha-de-saude-em-2023-com-roda-de-conversa-sobre-os-efeitos-das-tecnologias-na-saude-mental-das-pessoas
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-empossa-novos-dirigentes-que-irao-conduzir-a-corte-de-contas-nos-proximos-dois-anos/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-empossa-novos-dirigentes-que-irao-conduzir-a-corte-de-contas-nos-proximos-dois-anos/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-suspende-licitacao-de-r-104-milhoes-do-fundo-de-educacao-de-portel-com-indicio-de-irregularidade/
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-suspende-licitacao-de-r-104-milhoes-do-fundo-de-educacao-de-portel-com-indicio-de-irregularidade/


 
 

   

 
Prefeituras e câmaras de vereadores receberão certificação do Programa Nacional de 
Transparência Pública 2022 
 
No próximo dia 25, ocorrerá a entrega da certificação do Programa Nacional de 
Transparência Públicas a 220 prefeituras e câmaras de vereadores, que foram 
classificadas na iniciativa realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon), Instituto Rui Barbosa (IRB), Associação Brasileira dos Tribunais de 
Contas dos Municípios (Abracom), Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de 
Contas (CNPTC), Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT) e Conselho 
Nacional de Controle Interno (Conaci). 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/prefeituras-e-camaras-de-vereadores-receberao-
certificacao-do-programa-nacional-de-transparencia-publica-2022/ 
 
TCE-PR 
Detran-PR deve melhorar os serviços e habilitação e registro de veículos 
 
Visando auxiliar o Departamento de Trânsito do Estado do Paraná em sua prestação de 
serviços de habilitação e registro de veículos, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR) homologou a emissão de 13 recomendações à entidade. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/detran-pr-deve-melhorar-os-servicos-e-habilitacao-e-
registro-de-veiculos/10208/N 
 
TCE-PR passa a integrar convênio com instituições que elaboram o MapBiomas 
 
A convite da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná passou a integrar a rede colaborativa de 
entidades que elaboram o MapBiomas, conjunto de mapas anuais que apresentam a 
cobertura vegetal, a superfície de água, a ocorrência de incêndios florestais e o uso do solo 
no Brasil. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-passa-a-integrar-convenio-com-instituicoes-que-
elaboram-o-mapbiomas/10210/N 
 
TCE-PE 
Atricon orienta TCs a estimularem transparência de benefícios fiscais 
 
A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) publicou nota 
orientando os Tribunais de Contas a estimularem os gestores públicos a publicarem dados 
sobre os gastos tributários, como as desonerações fiscais concedidas, suas justificativas, 
os valores renunciados, os beneficiários e as contrapartidas e impactos estimados e 
gerados. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/413-
2023/janeiro/6885-atricon-orienta-tcs-a-estimularem-transparencia-de-beneficios-fiscais 
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Programa de ações de sustentabilidade do TCE começa a ser elaborado 
 
O Tribunal de Contas dará início, no próximo mês de fevereiro, à elaboração do Programa 
de Logística Sustentável (PLS) da Casa. A iniciativa é um resultado do acordo de 
cooperação técnica com a Universidade de Pernambuco (UPE), formalizado em dezembro 
de 2022. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/413-
2023/janeiro/6884-programa-de-acoes-de-sustentabilidade-do-tce-comeca-a-ser-
elaborado 
 
TCE-PI 
TCE-PI e MP-PI reafirmam parceria para fiscalizar contas públicas 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), conselheiro Kennedy 
Barros, esteve reunido na manhã de hoje (23) com o procurador-geral do Ministério Público 
do Estado do Piauí (MP-PI), Cleandro Moura, para reafirmar a manutenção das parcerias 
e convênios existentes entre as duas instituições, no sentido de fiscalizar e acompanhar 
as contas públicas. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-pi-e-mp-pi-reafirmam-parceria-para-fiscalizar-contas-publicas/ 
 
TCM-SP 
TCMSP e FGV se reúnem para discutir parceria 
 
Na manhã de segunda-feira (23/01) ocorreu uma reunião entre os representantes do 
Observatório de Politicas Publicas do Tribunal de Contas do Município de SP (TCMSP) e 
da Fundação Getúlio Vargas – (FGV) EAESP.   Participaram da reunião o secretário-geral 
do Tribunal, Ricardo Panato; a chefe de Gabinete da Presidência, Angélica Fernandes; o 
coordenador-executivo do Observatório, Marcos Barreto; a coordenadora do Grupo de 
Trabalho de Educação do Observatório, Marian Bellamy, e a supervisora de controle 
externo, Helen Steffen. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56247 
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