
4º ENCONTRO TÉCNICO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PPPS PELOS
TRIBUNAIS DE CONTAS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), por meio de sua Escola Paulista
de Contas Públicas “Presidente Washington Luís” (EPCP), e em parceria com o Instituto
Rui Barbosa (IRB), sediou o IV Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e
PPPs pelos Tribunais de Contas. O evento, que ocorreu no Auditório Nobre do TCE/SP,
no período de 17 a 21/10/2022, na cidade de São Paulo, possibilitou o compartilhamento
de diversas experiências em auditorias de PPPs e Concessões, distribuídas em cerimônia
de abertura,  na qual  estiveram presentes  os  Conselheiros  Dimas Ramalho (TCE/SP),
Edilberto  Pontes  (TCE/CE,  Presidente  do  IRB),  Rodrigo  Nascimento  (TCE/RJ),  Cezar
Miola (TCE/RS e Presidente da Atricon) e João Antonio da Silva Filho (TCM/SP), além de
11 painéis temáticos, visitas técnicas e cerimônia de encerramento. Destaque-se que o
Painel  6,  que teve como tema “Concessões e PPP de mobilidade urbana:  transporte
coletivo de passageiros”, contou com exposição feita pelos auditores do TCE/BA Bruno
Ventim e Nínive Bandeira (1ª CCE), apresentação intitulada “Auditoria da Concessão da
Travessia Marítima Salvador – Itaparica, no Estado da Bahia”.

Com o intuito de propagar as informações adquiridas no referido Encontro e com respaldo
no Ato do Presidente n.º 090, de 03/06/2016, que estabeleceu  diretrizes para pautar a
condução  e  o  atendimento  às  solicitações  de  participação  em  eventos  externos,  a
exemplo da disseminação, por meio de explanações ou relatórios, dos conhecimentos
adquiridos  no  evento,  os  servidores  participantes  pelo  TCE/BA  disponibilizam  seu
relatório, com anotações referentes aos painéis visualizados. É importante ressaltar que
as apresentações dos dias 17, 20 e 21/10/2022 foram abertas ao público em geral e estão
gravadas  no  endereço:  https://www.youtube.com/c/EscolaPaulistadeContasP
%C3%BAblicasdoTCESP/playlists.

Aspectos Relevantes Observados

Painel de Abertura (17/10/2022 – tarde)

Painel em que foram apresentados os panoramas das PPPs e concessões dos Estados
do Rio de Janeiro (por Nicola Miccione, Secretário de Estado da Casa Civil/RJ) e de São
Paulo  (por  Ricardo  Nunes,  Prefeito  Municipal  de  São  Paulo).  Sobre  São  Paulo,
apresentaram-se  premissas  de  clássicas  de  contratação  (“melhor;  mais  barato;
estratégico”), às quais se associou a rapidez. Com estrutura próxima à da Bahia (Sec.
Executiva,  Agência  Reguladora,  empresa  para  captar  investimentos  e  fundo  para
parcerias),  considera  a  relação  com  o  TC  local  muito  saudável.  Foram  destacadas
diversas concessões com contrato assinado, algumas das quais puderam ser visitadas na
quarta-feira,  19/10/2022,  pela  manhã.  No  Rio  de  Janeiro,  também  se  destacou  o
pressuposto de que o TC local auxilia a formatação de editais, que podem ser ajustados.
Houve longa discussão e contribuição nos casos do leilão da Companhia Estadual de
Saneamento (CEDAE) e da concessão do Maracanã. Destaca-se o portal pacto.rj, com a
ampla possibilidade de consulta aos projetos de desestatização do Estado. Para o Estado
de SP, informou-se a possibilidade de consulta aberta aos processos no sistema SEI.

Painel 1 (18/10/2022 – manhã) – Privatização de empresas estatais: desafios para o
controle dos Tribunais de Contas

https://www.youtube.com/c/EscolaPaulistadeContasP%C3%BAblicasdoTCESP/playlists
https://www.youtube.com/c/EscolaPaulistadeContasP%C3%BAblicasdoTCESP/playlists


Foi  apresentada  a  experiência  do  TCE/RS  nos  casos  da  CEEE  (energia  elétrica),
CORSAN  (saneamento)  e  SULGÁS,  por  Marcus  Vinicius  Rossetti  Guerra  e  Gilmar
Gonçalves Ferreira, que destacaram que aquele órgão de controle não sugere premissas,
indicadores ou parâmetros, além de priorizar apontamentos que, em conjunto, possam
gerar aumento do valor de venda. Argumentaram a importância de que se estabeleçam ao
menos  dois  preços  de  venda  (valuation).  Os  auditores  também criticaram falhas  em
indicadores, estudos de demanda e cálculo do WACC (custo médio ponderado de capital),
tendo  concluído  que  o  trabalho  do  controle  externo  gerou  aumento  nos  preços  das
alienações. Já o auditor Guilherme Abreu Lima e Pereira (TCE/ES) tratou do caso da ES
Gás, com base na Lei Federal nº 14.131/2021, considerado o Novo Marco Legal do setor.
Mencionou-se  que  lei  estadual  anterior  já  havia  determinado  o  encerramento  de
concessão  anterior,  que  culminou  no  processo  de  privatização.  Entre  os  achados  de
auditoria,  citaram-se  erros  em  planilha  financeira,  incongruências  dos  estudos  de
demanda, ausência de pareceres e inadequação do parâmetro utilizado para perda de
gás. Finalmente, o advogado Rafael Wallbach Schwind comentou a jurisprudência dos
TCs, tendo iniciado sua explanação com o aumento de atribuições do TCU conferido pela
CF/88,  promulgada  em  cenário  de  desprestígio  do  Executivo.  Em  que  pese  citar  a
qualidade técnica dos trabalhos, advertiu a possibilidade de que o órgão de controle se
torne cogestor da política pública.

Painel 2 – (18/10/2022 – manhã) Concessão de parques: experiências práticas da
administração e as auditorias dos Tribunais de Contas

O painel foi  inciado experiência com a experiência do TCE/RS. Os auditores Gabriela
Nunes Haenssgen e Felipe Wagner da Rosa esclareceram que a equipe técnica dispõe
de 90 dias para análise de cada projeto. No caso dos quatro parques examinados, houve
nova  entrega  de  estudos  após  o  período,  para  conferência  do  atendimento  às
recomendações, após o que se deu a licitação. Um dos problemas mais comuns nesse
tipo de concessão é a regularização fundiária. De modo geral, os apontamentos foram
absorvidos, inclusive quanto a aspectos no fluxo de caixa e cláusulas contratuais (houve
retirada  de  previsões  para  aprovação  tácita  de  reequilíbrio  e  limite  de  50%  no
compartilhamento de receitas, além de inclusão para alterar o verificador independente a
cada 5 anos).  Em seguida,  Fernando de Paiva Pieroni,  Diretor-presidente do Instituto
Semeia,  destacou  que  a  entidade  realiza  trabalho  filantrópico  de  assessoramento  de
projetos  para  o  Poder  Público.  Além  disso,  a  organização  promove  road  shows e
apresentações à sociedade,  bem como incentivo à compensação,  quando um parque
superavitário  é  concedido  em conjunto  com outros  deficitários.  Por  fim,  Pedro  Bruno
Barros de Souza, Superintendente de Desestatizações da Área Ambiental do BNDES,
informou que o Banco tem cumprido sua missão de oportunizar investimentos, de modo
que busca apoiar o setor público durante todo o ciclo de um projeto. Atualmente a maior
parte da carteira do BNDES é de ativos ambientais (parques e florestas). Os pilares de
atuação são a preservação, o turismo sustentável e o desenvolvimento regional, o que
induz à modelagem em macrotemas (ações agrupadas, como na área de educação). O
Banco atuou na concessão do Parque do Conduru/BA. 

Painel 3 (18/10/2022 – tarde) – Fiscalização de Concessões e PPPs: casos práticos
do controle externo – parte 1

O primeiro tema abordado foi a análise de risco na adoção do PMI, pelo auditor Azor El
Achkar,  do  TCE/SC.  No  exame  do  Complexo  Prisional  daquele  Estado,  surgiram 59
apontamentos, dos quais resultaram recomendações como a revisão do WACC, retirada



de  qualificação  técnica  exclusiva  para  presídios  masculinos  e  da  obrigatoriedade  de
pagamentos  “excessivos”  como  condição  de  assinatura  do  contrato.  Houve  crítica  à
alocação  de  riscos  e  definição  de  indicadores,  especialmente  a  falta  de  indicadores
considerados essenciais. Na sequência, foi abordada a atuação do TCE/RJ na licitação
para a concessão dos serviços de água e esgoto em Teresópolis, pelo auditor Dieisson de
Castro Silva. Dentre os achados apresentados, destacam-se a ausência de autorização
legislativa,  exigida  por  lei  municipal,  a  atribuição  ao  prefeito  para  julgar  recursos,
pontuação de quesitos de julgamento sem motivação técnica, alocação do risco de greve
para a prefeitura e valor  de perda de água incompatível  com indicador verificado em
sistema próprio. O exame decorreu de representação feita ao Tribunal, que a considerou
procedente  e  determinou  a  anulação  do  certame.  O  painel  foi  encerrado  com  a
apresentação da análise prévia do edital de PPP do Complexo Prisional de Blumenau,
pela auditora Maira Luz Galdino, do TCE/SC, que destacou a adoção, pelo Poder Público,
de estudos técnicos copiados, incompletos, desatualizados e com divergências internas,
além  de  equipe  de  fiscalização  não  composta  por  servidores  efetivos.  Ademais,
mencionou-se a baixa capacidade da prefeitura para avaliar os estudos recebidos. 

Painel 4 (18/10/2022 – tarde) – Fiscalização de Concessões e PPPs: casos práticos
do controle externo – parte 2 

Nesta sessão, o auditor Newton Antônio Pinto Bordin, do TCM/SP, tratou do controle da
modificação do escopo de concessões com base em leis de relicitação e de prorrogação
antecipada de contratos. Sobre o tema, destacou que foi  publicada a Lei Municipal nº
17.731/2022, inspirada na Lei Federal nº 13.448/2017. O art. 19 do normativo é objeto de
discussão quanto à constitucionalidade, por permitir incorporação de serviços ao contrato
original, objeto da relicitação. O aporte de recursos no caso da Rodovia do Feijão/BA foi o
segundo tema abordado, desta vez pelo auditor Orivam Ibiapina da Silva, do TC/DF. Após
contextualizar o assunto, o técnico explicou sua metodologia de estudo, que consistiu em
examinar o cenário da PPP com e sem aporte. Com a inclusão desse dispêndio no fluxo
de caixa, após adaptação no WACC, pela alteração na estrutura de capital do projeto,
concluiu que a TIR era aumentada e o valor de contraprestação poderia ser reduzido, ao
passo que o valor presente líquido se tornava maior. Os testes com dívida inicial diferente
da  projetada  também se  mostraram favoráveis  à  adoção  do  aporte.  O  terceiro  caso
apresentado foi o da Arena das Dunas, em Natal, que foi apresentado por Vladimir Sérgio
de Aquino Souto e Iana Silva Gomes de Lima, auditores do TCE/RN. Explicou-se que
houve licitação anterior, deserta, de modo que a PPP surgiu num período de forte pressão
para a Copa do Mundo de 2014. Observou-se a fragilidade do fundo garantidor local e
limitação de escopo, num primeiro momento. Ademais, foram destacadas falhas no PMI,
ausência de análise de  Value For Money  (VfM), EVTEA (estudos de viabilidade), baixa
transparência,  sobrepreço,  superfaturamento,  incorreta  utilização  dos  indicadores  de
desempenho  pelo  verificador  independente  e  incorreção  do  repasse  de  ganho  com
receitas  acessórias.  Ao  todo,  foram  realizadas  quatro  auditorias  no  contrato,  que
resultaram em imputação de débito e sanção de multa.

Visitas técnicas (19/10/2022 – manhã) – Vale do Anhangabaú; Mercado Municipal;
Parque do Ibirapuera

Os inscritos foram divididos em dois grupos. No grupo 1, estiveram aqueles que visitaram
os espaços relativos às concessões do Vale do Anhangabaú e do Mercado Municipal. A
saída se deu do prédio da Secretaria Municipal  da Fazenda, onde ocorreu exposição
prévia  dos  três  projetos  inclusos  na programação do evento.  O grupo  1  percorreu o
Centro  Histórico  de  São  Paulo  e  pôde  observar  os  palcos  montados  no  Vale  do



Anhangabaú, voltados para a realização de atividades culturais, além de setores em que
serão  feitas  intervenções  urbanísticas,  explicadas  por  funcionários  da  Concessionária
Viva o Vale. Posteriormente, caminharam até o Mercado Municipal, onde foram recebidos
por representante da Concessionária Mercado SP SPE S.A., que explicou a reforma em
curso no local, além de reparos e obras no Mercado Kinjo Yamato, o qual fica em frente
ao anterior e também integra a concessão.

O grupo 2 foi formado por pessoas que visitaram o Parque do Ibirapuera, o qual, além de
mais dois parques da cidade, encontra-se sob a gestão da Urbia Cânions Verdes S/A,
Sociedade de Propósito  Específico  (SPE)  criada pela  Concessionária  Construcap.  No
início da manhã, houve uma apresentação de prepostos da concessionária, tratando de
vários aspectos da concessão, como histórico, licitação, dados contratuais, informações
sobre  a  operação,  além de  relatos  de  experiências  de  sucesso,  lições  aprendidas  e
desafios a serem enfrentados pela administração. Após a explanação, os participantes
foram convidados a fazer uma visita guiada pelo parque, quando foi possível vivenciar o
seu  funcionamento,  estrutura  e  equipamentos,  bem  como  foram  apresentados  mais
detalhes da operação e ideias de implementação de projetos futuros.

Painel 5 (19/10/2022 – tarde) – Questões práticas, constitucionais e legais sobre a
competência dos Tribunais de Contas para o controle preventivo de projetos de
concessão e PPP

O painel foi iniciado pela palestra de Odilon Cavallari de Oliveira, auditor do TCU, que deu
ênfase ao controle preventivo feito pelo órgão. O expositor defendeu que o exame não
condiciona  a  licitação,  citou  doutrina  que  referendava  seus  argumentos,  apresentou
jurisprudência do Tribunal e defendeu que as análises visam à segurança jurídica e à
transparência.  Além  disso,  apresentou  depoimento  favorável  do  Procurador-Geral  da
ANAC.  Em  seguida,  o  Secretário  de  Infraestrutura  e  Mobilidade  de  Minas  Gerais,
Fernando  Marcato,  informou que  o  TCE/MG tem realizado  reuniões  técnicas  com os
jurisdicionados para discutir projetos, embora não realize controle preventivo formalmente.
A Secretaria tem visto de modo positivo essa atuação, cujos resultados incluem maior
competitividade nos certames. O terceiro palestrante foi André Rosilho, Professor da FGV
Direito  SP.  Ele  argumentou  que  o  TCU  tem  aumentado  sua  competência  sem  uma
atribuição formal no texto constitucional. Entende como salutar a pretensão de colaborar,
mas alegou que há poucos doutrinadores que corroboram tecnicamente a iniciativa de
controle  preventivo.  Adverte  que decisões contrárias  dos TCs levam a uma “paralisia
decisória”, por impedir o prosseguimento de licitações, e que tal exame confere bônus
sem ônus aos Tribunais.

Painel 6 (19/10/2022 – tarde) – Concessões e PPP de mobilidade urbana: transporte
coletivo de passageiros

A primeira  apresentação  foi  feita  pelos  auditores  Bruno  Ventim  e  Ninive  Bandeira
(TCE/BA),  que  trataram  da  Auditoria  da  Concessão  da  Travessia  Marítima  Salvador-
Itaparica. Os expositores deram enfoque ao Contrato nº 02/2014, embora não tenha sido
esse  o  único  ajuste  auditado.  Abordaram  o  contexto  pandêmico  no  qual  foram
desenvolvidos  os  trabalhos,  inclusive  a  existência  prévia  de  Ação  Civil  Pública  do
MPE/BA.  As  principais  irregularidades  foram  expostas,  como  a  não  aplicação  de
indicadores de desempenho e a reforma parcial dos terminais. Além das deliberações do
TCE/BA, comentou-se que houve aumento das infrações registradas pela AGERBA, como
resultado da visibilidade que teve a auditoria. Na sequência, foi apresentado o caso do
Município de São José dos Campos/SP, por Ronaldo José de Andrade, Procurador do



referido Município. O painel foi encerrado com o tema “Bilhetagem eletrônica nos serviços
de transporte coletivo de passageiros”, exposto por uma representante da Sra.  Isadora
Chamsky  Cohen,  Secretária  Executiva  de  Transportes  Metropolitanos  do  Governo  do
Estado de São Paulo, a qual não pode comparecer por questões de saúde.

Painel  7  (20/10/2022  –  manhã)  –  Disciplina  jurídica  do  Novo  Marco  Legal  do
Saneamento Básico: contratos de concessão x contratos de prestação de serviços

A primeira apresentação foi do Presidente do TCE/RJ, Rodrigo Nascimento, que destacou
a atuação daquele Tribunal  no controle da concessão dos serviços de distribuição de
água e esgotamento sanitário. Foi exibido vídeo sobre o tema e explicou-se que foram
concedidos a microdistribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto, sendo que a
captação, o tratamento e a distribuição da água para as concessionárias (vencedoras dos
4 blocos licitados, num total de 51 municípios) permaneceu com a Companhia Estadual
(CEDAE). O palestrante destacou que o exame foi  além da conformidade e avaliou o
impacto  da  política  pública.  O  segundo  tema,  abordado  pelo  auditor  Rogério  Loch
(TC/SC), foram as “Condições para a universalização dos sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário”. O foco foi a Lei Federal nº 14.026/2020, especialmente o
fim  dos  contratos  de  programa,  e  os  desafios  incluem a  regionalização,  capacitação
técnica,  superação  do  conflito  interfederativo,  aborção  de  novas  competências  pelas
agências reguladoras e reação de sobrevivência das estatais. Informou-se a criação de
grupo no Ibraop e abordou-se o papel dos TCs no fomento ao diálogo e na promoção da
transparência, de capacitação, mediação de conflitos e eficiência da política pública. A
Professora da FGV Direito (SP) Vera Monteiro comentou os desafios regulatórios do Novo
Marco Legal do setor, com destaque para artigos que suscitaram questionamentos no
plano constitucional, também abordados nas explanações anteriores.

Painel  8  (20/10/2022  –  manhã)  – Concessões  e  PPP  na  mobilidade  urbana:
problemas e soluções

O  painel  foi  iniciado  com  abordagem  sobre  reequilíbrio  econômico-financeiro  de
concessões em virtude da pandemia, pelo Professor da FIPE, Felipe Sande. Ele destacou
que a modelagem econômico-financeira é tópico de curso oferecido pela entidade. Na
apresentação, argumentou que é proposta superação da visão tradicional, centrada na
dualidade despesas X receitas,  e  introdução de novo conceito,  pautado na dicotomia
direitos X obrigações. O reequilíbrio deve ocorrer quando um risco se materializa de forma
extraordinária, de modo que o setor público deve cobrir a parcela de extaordinariedade.
Para que não se retenha o efeito total (variável dummy), o contrato pode calibrar bandas
de efeitos,  cujos limites definiriam a necessidade de reequilíbrio.  Já o advogado Caio
Cesar Figueiroa trouxe estudos de casos envolvendo reequilíbrio econômico-financeiro
em contratos de transporte coletivo de passageiros, setor que vive uma crise, segundo o
expositor, pois tem de lidar com muitos custos fixos. Após citação de casos concretos,
explicou como o PL 3.278/2021 pode se tornar um novo marco para o seguimento. No
encerramento do painel, o auditor Lívio Mario Fornazieri TCM/SP tratou das dificuldades
na prestação de serviços de transporte urbano por ônibus, com base em diagnóstico no
âmbito dos Tribunais de Contas, feito pelo Grupo de Trabalho (GT) de Transportes da
ATRICON,  instituído  pela  Portaria  nº  006/22  daquela  associação.  Utilizou-se  a
metodologia  Project  Management  Body  of  Knowledge (PMBOK)  e  o  resultado foi  um
relatório com sete tópicos e diversas recomendações, ainda não disponibilizado.

Painel  9  (20/10/2022  –  tarde)  – Os  Tribunais  de  Contas  como  instrumentos  de
controle social e transparência



O auditor do TCE/ES Guilherme Abreu Lima e Pereira trouxe uma visão geral do painel de
concessões comuns e PPP daquele órgão. Da ferramenta, disponível no endereço https://
paineldecontrole.tcees.tc.br/areasTematicas/ConcessaoPublica-VisaoGeral,  foram
apresentadas algumas telas com os dados disponíveis,  a exemplo do mapa estadual,
contratos  por  tipo,  valores  envolvidos,  prazos  e  processos  gerados  no  TC/ES.  Em
seguida,  Maria Aparecida Aiko Ikemura,  auditora do TCE/MG, apresentou o painel  de
dados  de  saneamento,  integrante  do  Projeto  Suricato,  uma  política  de  “fiscalização
integrada”  daquele  Tribunal,  com uso expressivo  da tecnologia  da  informação.  Nesse
sentido, o painel, que compreende a base de dados do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional (SNIS), orienta processos
decisórios  de  fiscalização.  A  versão  externa  está  disponível  em:
https://www.tce.mg.gov.br/painelsuricato/ e permite filtros para os demais estados e o DF.
Finalmente,  Juliana  Cristina  Luvizotto,  Superintendente  de  Regulação  na  Regula  SP,
abordou a experiência comparada de controle  Social  pelos Tribunais de Contas,  com
enfoque  nas  lições  da  Inglaterra  e  da  França.  Nesse  último  país,  as  contribuições
recebidas em plataforma virtual levaram a temas para auditoria da Corte de Contas e
mudança no modo de atuação (flash audits, ou auditorias de formato curto, já existentes
no  National  Audit  Office inglês).  Outra  necessidade  evidenciada  foi  a  de  tornar  as
decisões mais compreensíveis ao público,

Painel 10 (20/10/2022 – tarde) – Controle preventivo e concomitante sobre projetos
de concessão e PPP: melhores práticas, estratégias, modelos de auditoria e limites
ao controle 

O painel teve início com exposição de Manoel Moreira de Souza Neto, auditor do TCU,
sobre a visão do órgão sobre sua atuação em processos de desestatizações. Destacou-
se a competência atribuída pelo art. 21, XIII da Lei Federal nº 8.031/1990 e 6º, IV e 11 da
Lei Federal nº 13.334/2016, além de guias da INTOSAI sobre a matéria. A IN 81/2018 do
órgão define prazo de 150 dias antes do edital para informar sobre o planejamento e 90
dias para entrega de estudos, dentro dos quais 75 são para análise técnica, e o restante,
para deliberação. Citaram-se casos concretos e enfatizou-se o propósito de melhoria na
estruturação  dos  projetos.  O  segundo  tema  foi  a  análise  dos  aspectos  econômico-
financeiros  dessas  contratações,  exposto  por  Antônio  Felipe  Oliveira  Rodrigues,  do
TCE/SC. O palestrante sublinhou que não há modelo de desestatização ideal, revisou
conceitos e citou casos nas áreas de rodovias, saneamento e hospitais. Rodrigues ainda
trouxe  sugestões  do  que  verificar  em  fluxos  de  caixa,  como  a  depreciação,  regime
tributário e a atualização dos dados. A experiência do TCE/SC na análise da fase de
planejamento das desestatizações foi abordada pelo auditor Azor El Achkar. Orientado
pela IN22/2015 do órgão, o auditor salientou que o corpo técnico do Tribunal dispõe de 60
dias para análise, enquanto que o órgão deve proferir sua decisão em 15 dias. O relatório
é segmentado e o exame pode gerar  arquivamento,  caso a publicação do edital  não
ocorra cerca de seis meses depois (prazo informal). Se a divulgação se consumar, é feita
validação das recomendações e o não atendimento pode gerar suspensão cautelar.

Painel 11 (21/10/2022 – manhã) – Concessões de serviços de iluminação pública e o
desenvolvimento de cidades inteligentes

O último dia do IV Encontro Técnico foi aberto com exposição sobre a experiência do
TCE/RS  na  análise  das  PPPs  de  energia  voltaica,  feita  pelo  auditor  Airton  Roberto
Rehbein.  Mencionou-se  a  relação  do  tema  com  os  Objetivos  do  Desenvolvimento
Sustentável (ODS) nºS 7 e 17 e foram comparados a repartição de riscos, os indicadores
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de desempenho e as avaliações de VfM em projetos do Tocantins, do Mato Grosso do Sul
e  de  Pernambuco.  O  advogado  David  A.  M.  Waltenberg  fez  sua  apresentação  em
seguida, que tratou de concessões de iluminação pública na jurisprudência dos Tribunais
de Contas. A ênfase se deu em resoluções da ANEEL, além de decisões do STJ e STF. A
iluminação pública é de titularidade municipal. O terceiro palestrante foi Felipe Telles, da
Caixa Econômica Federal, que abordou a estruturação de projetos de iluminação pública
pelo Banco. O expositor comentou as vantagens que um bom projeto traz para a zona
urbana,  as  premissas  que  a  Caixa  utiliza  ao  orientar  a  elaboração  de  uma  PPP e
mencionou dados de alguns dos 35 projetos que compõem a carteira do Banco.

Painel de encerramento (21/10/2022 – manhã)

O último final do evento foi aberto com a exposição de Nicola Espinheira da Costa Khoury,
auditor do TCU. Na palestra, que contou com exemplos concretos da atuação daquele
Tribunal, foram reafirmados os benefícios do controle externo preventivo dos projetos de
desestatização e destacados aspectos de eventual Nova Lei de Concessões e PPPs (PL
7.063/2017). Por fim, foram apresentados aspectos da Minuta de Nota Técnica IRB sobre
a atuação dos TCs na fiscalização de concessões e PPPs. A exposição coube ao auditor
do TCE/RS Roberto Tadeu de Souza Júnior, que destacou tópicos como o estímulo a uma
normatização específica, ao início dos exames na fase de planejamento da contratação, à
criação de setor específico para análise nos TCs, à formação de equipes multissetoriais e
à contribuição para a transparência de projetos e contratos, entre outros temas.

Conclusão

O Evento  oportunizou a troca de experiências e compartilhamento de conhecimentos,
com destaque para as contribuições descritas a seguir:

• Conhecimento dos principais achados de auditorias em PPPs e Concessões;
• Exposição de ferramentas de tecnologia da informação utilizadas;
• Visualização prática de projetos em execução (visitas técnicas);
• Afirmação da importância do controle preventivo;
• Discussão sobre a jurisprudência dos TCs e Tribunais Superiores;
• Conhecimento da visão de agentes que não pertencem ao controle externo;
• Apresentação de discussões em evidência no Comitê do IRB, que culminaram na

elaboração de Nota Técnica;
• Fortalecimento da rede de cooperação entre técnicos dos TCs.

Salvador, 01 de novembro de 2022.
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