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TCU 
Controladoria-Geral da República do Paraguai assume a liderança da Olacefs 
 
No fim da manhã de hoje (1°/2), ocorreu a cerimônia de transferência da presidência da 
Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(Olacefs). Na solenidade, a Controladoria-Geral da República (CGR) do Peru passou a 
liderança do grupo à CGR do Paraguai. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/controladoria-geral-da-republica-do-paraguai-
assume-a-lideranca-da-olacefs.htm 
 
Reajuste das bandeiras tarifárias de energia elétrica não apresenta irregularidades 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) examinou Solicitação do Congresso Nacional (CN) 
a respeito de possíveis irregularidades no reajuste nos valores das bandeiras tarifárias 
autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/reajuste-das-bandeiras-tarifarias-de-energia-
eletrica-nao-apresenta-irregularidades.htm 
 
TCE-PA 
Novos dirigentes do TCE-PA são empossados 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) está sob nova liderança com a posse 
de seu mais novo corpo diretivo, ocorrida em cerimônia realizada na terça-feira, 31, no 
Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas. A Conselheira Rosa Egídia Crispino 
Calheiros Lopes assumiu o cargo de Presidente do Tribunal no biênio 2023-2024 e terá 
como companheiros de gestão o Conselheiro Vice-Presidente Fernando Ribeiro e o 
Conselheiro Corregedor Luis Cunha. 
https://www.tcepa.tc.br/comunicacao/noticias/7009-novos-dirigentes-do-tce-pa-sao-
empossados 
 
TCE-PR 
Tribunal acompanhará realização de licitações do transporte coletivo na RMC 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) está atento para garantir a realização 
de procedimentos licitatórios voltados a regularizar a prestação do serviço de transporte 
coletivo na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A promoção dos certames está nos 
planos da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), nova denominação da antiga 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), conforme informou a atual 
direção da entidade estadual. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tribunal-acompanhara-realizacao-de-licitacoes-do-
transporte-coletivo-na-rmc/10228/N 
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TCM-RJ 
Plano Anual de Fiscalização 2023 é aprovado pelo TCMRio 
 
O plenário do TCMRio aprovou hoje, 01/02, o seu Plano Anual de Fiscalização 2023 (PAF). 
O documento especifica 45 ações de fiscalização a serem implementadas ao longo do ano 
pelas equipes técnicas, compreendendo levantamento da governança de Tecnologia da 
Informação no Programa Carioca Digital, em face da existência de falhas na segurança da 
informação, da defasagem tecnológica do parque de equipamentos e sistemas de 
tecnologia da informação e do ataque hacker ocorrido em 2022; 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16712&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-SC 
TCE/SC e MPSC lançam de programa de inovação aberta com foco em aperfeiçoar 
serviços 
 
Encontrar soluções inovadoras para os desafios vividos pelo Tribunal de Contas de Santa 
Catarina (TCE/SC) e pelo Ministério Público estadual (MPSC) é a missão do programa de 
inovação aberta, plano desenvolvido pelas instituições a partir de convênio com a 
Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e que será apresentado nas próximas 
semanas. A cerimônia de lançamento do programa acontece no dia 9 de fevereiro, às 18 
horas, na sede da ACATE, em Florianópolis. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-e-mpsc-lancam-de-programa-de-inovacao-aberta-com-foco-
em-aperfeicoar-servicos 
 
TCE/SC é parceiro em projeto de revitalização da Praça Tancredo Neves, em Florianópolis 
 
“Entregar para a Capital catarinense um equipamento público multiuso que trará para a 
região uma efervescência cultural, um espaço de convivência e um fomento ao turismo”. 
Esses foram os benefícios salientados pelo presidente do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina (TCE/SC), conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, ao assinar, nesta 
terça-feira (31/1), juntamente com representantes dos Poderes Executivo, Judiciário e 
Legislativo e Prefeitura, o protocolo de intenções para a revitalização da Praça Tancredo 
Neves, no Centro de Florianópolis. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-e-parceiro-em-projeto-de-revitalizacao-da-praca-tancredo-
neves-em-florianopolis 
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