
 
 

   

 

  Nº 016/2023 Data: 31-01-23 

TCU 
Contratação de energia de reserva na privatização da Eletrobras deverá ser motivada 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) examinou Solicitação do Congresso Nacional (CN) 
a respeito da correta implantação dos comandos da Lei 14.182/2021, que autorizou a 
privatização da Eletrobras. A demanda do CN versou especificamente sobre a viabilização 
e os efeitos da contratação, prevista na lei, de geração termelétrica movida a gás natural 
pelo poder concedente, na modalidade leilão de reserva de capacidade para cada região 
do país. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/contratacao-de-energia-de-reserva-na-
privatizacao-da-eletrobras-devera-ser-motivada.htm 
 
TCE-ES 
TCE-ES revoga cautelar que determinava suspensão de licitação do Hospital Dório Silva 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro 
Rodrigo Chamoun, revogou uma decisão cautelar que determinava a suspensão de um 
pregão eletrônico organizado pelo Hospital Dório Silva, na Serra. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-revoga-cautelar-que-determinava-suspensao-de-licitacao-
do-hospital-dorio-silva/ 
 
TCE-GO 
ABCPública apresenta proposta de criação do Observatório da Mídia Pública aos TCs 
 
O Observatório da Mídia Pública foi apresentado para o Sistema Tribunal de Contas por 
representantes da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Em reunião virtual 
realizada na última sexta-feira (27/jan), a vice-presidente de comunicação da ABCPública, 
Alessandra Lessa, e a diretora da regional Goiás, Heloísa Lima, que é também diretora de 
Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás  mostraram à Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) um esboço de como seria o projeto, 
que tem como objetivo avaliar e recomendar aos órgãos públicos práticas de comunicação 
com foco na transparência e na participação social. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/abcpublica-apresenta-proposta-de-criacao-do-observatorio-
da-midia-publica-aos-tcs 
 
TCE-MG 
Fiscalização: TCE divulga relatório sobre atuação de conselhos de políticas públicas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) divulgou nesta segunda-feira 
(30) o relatório de ação fiscalizatória com os resultados de um levantamento dos conselhos 
de políticas públicas pertencentes aos municípios mineiros. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626123 
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TCE-PA 
Tribunal de Contas do Estado do Pará empossa novos dirigentes na terça-feira, 31 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) empossará seus novos gestores para 
o biênio 2023-2025 na terça-feira, 31 de janeiro, às 10 horas, em cerimônia no Teatro Maria 
Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes 
tomará posse no cargo de Presidente do TCE-PA. Assume a função de Vice-Presidente o 
Conselheiro Fernando Ribeiro e a de Corregedor o Conselheiro Luis Cunha. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/7007-tribunal-de-contas-do-estado-do-para-
empossa-novos-dirigentes 
 
TCM-PA 
Gaepe Arquipélago do Marajó integra movimento nacional sobre educação 
 
Na manhã desta segunda-feira (30), o conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Pará (TCMPA), Cezar Colares, participou da reunião virtual do Gabinete de Articulação 
para a Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe-Brasil), quando foram 
discutidas pautas nacionais para melhorias educacionais no país. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/gaepe-arquipelago-do-marajo-integra-movimento-
nacional-sobre-educacao/ 
 
Novo corpo de dirigentes toma posse para o biênio 2023-2024 do TCMPA 
 
O conselheiro Antonio José Guimarães assumiu a presidência do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará (TCMPA), nesta sexta-feira (27), com o compromisso de, junto com 
seus pares e servidores, dar continuidade, no biênio 2023-2024, ao planejamento 
estratégico da Corte de Contas, avançando, cada vez mais, na construção coletiva de um 
Tribunal de Contas de excelência no controle externo, pautado pela ética, transparência, 
profissionalismo, independência e tempestividade, de forma a orientar e fiscalizar a 
administração pública e a gestão dos recursos municipais, visando a sua efetiva e regular 
aplicação em benefício da sociedade. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/novo-corpo-de-dirigentes-toma-posse-para-o-bienio-
2023-2024-do-tcmpa/ 
 
TCE-PR 
Arapongas e Pinhais recebem recomendações para melhorar gestão da frota 
 
Visando auxiliar os municípios de Arapongas (Região Norte) e Pinhais (Região 
Metropolitana de Curitiba) na área de gestão da frota pública, o Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) homologou a emissão de dez recomendações às 
prefeituras, cujo prazo indicado para implementação varia de três a seis meses. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/arapongas-e-pinhais-recebem-recomendacoes-para-
melhorar-gestao-da-frota/10220/N 
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TCE-PE 
Primeira Câmara julga auditoria em obras da BR-104 
 
Em sessão realizada na terça-feira (24), a Primeira Câmara julgou irregular o objeto de 
uma Auditoria Especial que teve por finalidade analisar obras de requalificação realizadas 
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-PE), no exercício financeiro 
de 2015, na BR-104, no trecho entre os quilômetros 19,8km e 71,2km, que liga as cidades 
de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/413-
2023/janeiro/6893-primeira-camara-julga-auditoria-em-obras-da-br-104 
 
TCE-RS 
TCE-RS fará radiografia sobre políticas de segurança nos municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizará levantamento sobre as estruturas e 
políticas de segurança pública dos municípios gaúchos. O objetivo é conhecer mais 
profundamente o que as cidades têm feito neste segmento, com destaque para as 
iniciativas de prevenção à violência. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-fara-radiografia-sobre-politicas-de-seguranca-nos-
municipios/ 
 
TCE-SP 
Novo painel do TCE monitora concessões de rodovias 
 
Com o objetivo de disponibilizar informações sobre contratos firmados entre o Estado de 
São Paulo e empresas que administram as rodovias paulistas, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou em seu portal institucional o Painel de 
Concessões de Rodovias. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-novo-painel-tce-monitora-concessoes-rodovias 
 
TCESP, MPC e MPSP realizam ação conjunta para fiscalizar Terceiro Setor 
 
No intuito de aperfeiçoar o controle dos recursos públicos repassados ao terceiro setor, o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou uma ação conjunta com o 
Ministério Público de Contas junto ao TCESP e com o Ministério Público do Estado de São 
Paulo para obter uma radiografia dos contratos de gestão firmados pelos entes estatais 
com Organizações Sociais na área da saúde. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-mpc-e-mpsp-realizam-acao-conjunta-para-fiscalizar-
terceiro-setor 
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