
                 
 

Ofício IRB nº 149 /2021                                                                     Curitiba, 20 de julho de 2021.  

 

Assunto: III Encontro Nacional de Fiscalização de Concessões e PPPs pelos Tribunais de 

Contas 

 

Excelentíssimo(a) Sr(a). Presidente 

 

     O Instituto Rui Barbosa (IRB), em parceria com MBA PPP da Fundação Escola de Sociolo-

gia e Política de São Paulo (FESP/SP), promoverá o Terceiro Encontro Nacional de Fiscaliza-

ção de Concessões e PPPs pelos Tribunais de Contas, que ocorrerá entre os dias 2 e 6 de 

agosto. O evento será realizado integralmente na modalidade virtual. 

 

Ao longo dos 5 dias de evento, serão realizados 10 painéis, abordando diferentes temas 

de grande relevância no contexto das fiscalizações exercidas pelo controle externo, o que 

abrange aspectos setoriais, normativos e estratégicos no que se refere à atuação dos TCs. 

(segue programação no final do ofício) 

 

Assim, solicitamos o auxílio na divulgação do evento, a fim de propiciar a participação 

do maior número possível de servidores do Tribunal presidido por Vossa Excelência. 

 

As inscrições poderão ser feitas por meio dos links abaixo: 

 

PAINÉIS 1, 2, 4, 5, 6: http://3encontrotcs.mbapp.com/ 

PAINEL 3: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YeJAqTYsTWSnhoLHCDB08A  

PAINEL 8: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lF8okqd-QtiG00mc2SLGYA 

PAINEL 9: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fQ125iOgTTmhHoDpooio3Q  

http://3encontrotcs.mbapp.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YeJAqTYsTWSnhoLHCDB08A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lF8okqd-QtiG00mc2SLGYA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fQ125iOgTTmhHoDpooio3Q


                 
PAINEL 10: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BD80bxTzQ26pWAQjx4qR1g  

 

 

     Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de nossa estima e considera-

ção. Desde já agradecemos a colaboração. 

 

     Atenciosamente, 

           
 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
 
 

• Primeiro dia, em 2.8.2021, 2ª feira 
 
 
9h30 às 9h40 - Sessão de abertura do evento 
 
Composição da mesa (a definir): 

-Ivan Lelis Bonilha (Presidente do IRB e Conselheiro do TCE-PR) 
-Pedro Henrique Poli de Figueiredo (Conselheiro aposentado do TCE-RS)  
-Flávio de Azambuja Berti (Procurador do MPCO-PR) 

 
9h40 às 10h - Palestra inicial 
 

Pedro Henrique Poli de Figueiredo (Conselheiro aposentado do TCE-RS) 
Desafios das PPPs na ótica do controle externo 

 
10h às 12h - Painel 1 
Acompanhamento da execução contratual em concessões e PPPs: limites e competências frente 
às agências reguladoras 
 

Bruno Ventim (TCE-BA) 
Execução contratual da concessão da BA-099 (Linha Verde) e as ações da Agerba 
 
Rafael Hamze Issa (TCE-SP) 
Acompanhamento de contratos de concessão de rodovias pelo TCE-SP e o papel da Artesp 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BD80bxTzQ26pWAQjx4qR1g


                 
Patrícia Regina Pinheiro Sampaio (participante externa) 
A relação entre agências reguladoras e tribunais de contas na fiscalização dos contratos 
de concessão 

 
 
14h às 16h - Painel 2 
Indicadores em contratos de concessões e PPPs: incentivos à eficiência e eficácia na prestação 
dos serviços 

 
Airton Roberto Rehbein (TCE-RS) 
Evolução dos indicadores de desempenho em contratos de PPPs de iluminação pública no 
Brasil 
 
Maira Galdino Luz (TCE-SC) 
Indicadores de desempenho: edital e execução contratual das concessões 
 
Isadora Chansky Cohen (participante externa) 

 Indicadores de qualidade nos contratos de concessões e PPPs 
 
 

• Segundo dia, em 3.8.2021, 3ª feira 
 
 
10h às 12h - Painel 3 - EXCLUSIVO PARA SERVIDORES DOS TCs 
Pandemia e reequilíbrio econômico-financeiro nas concessões  
 

Fernando Simões dos Reis (TCU) 
Fundamentos jurídicos para reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão 
em infraestrutura: reflexões a partir de discussões no TCU no contexto da pandemia da 
Covid-19  
 
Luciano Moratório (TCE-MG) 
Reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão do serviço de transporte 
coletivo face à pandemia  

 
Fernando Dias Menezes de Almeida (participante externo) 
A pandemia de Covid-19 e a teoria à brasileira do reequilíbrio econômico-financeiro 

 
 
14h às 16h - Painel 4 
Novo marco legal do saneamento básico: principais desafios a serem enfrentados pelos órgãos 
de controle externo 
 

Dieisson de Castro Silva (TCE-RJ) 
A atuação do TCE-RJ na licitação para a “privatização da Cedae” 

 
Rafael Hamze Issa (TCE-SP) 
O controle dos Tribunais de Contas e a nova lei do saneamento  

 



                 
Luiz Gustavo Kaecher Loureiro (participante externo) 
Os desafios da regionalização do saneamento 
 

 
 
 

• Terceiro dia, em 4.8.2021, 4ª feira 
 
 
10h às 12h - Painel 5 
Concessões de estacionamento rotativo: principais pontos de controle a serem estabelecidos na 
análise dos editais licitatórios 
 

Azor El Achkar (TCE-SC)  
Aspectos destacados da contratação do serviço de estacionamento rotativo 
 
Guilherme Abreu Lima e Pereira (TCE-ES) 
Análise de edital de estacionamento rotativo: principais deficiências encontradas 

 
Bruno Vanuzzi (participante externo) 
Análise das concessões de estacionamento rotativo pelos Tribunais de Contas  
 

14h às 16h - Painel 6 
Concessão de uso de bem público: base legal e limites para aplicação subsidiária da lei federal 
8.987/95 
 

Azor El Achkar (TCE-SC) 
Concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú - erros e acertos 

 
Rafael Hamze Issa (TCE-SP) 
A concessão de bens públicos na visão do TCE-SP 
 
Camila Aguiar Silva (participante externa) 
Desafios práticos para a viabilização de concessões de uso de bem público 

 
 
 

• Quarto dia, em 5.8.2021, 5ª feira 
 
10h às 12h - Painel 7 
Tutela de urgência: requisitos, limites e aplicabilidade nos editais de concessões e PPPs 
 

Renato Bordin de Azeredo (TCE-RS) 
Tutela de urgência em concessões e PPPs na visão dos Tribunais de Contas 
 
Guilherme Jardim Jurksaitis (TCE-SP) 
Sustação cautelar de edital de licitação em concessões e PPPs 
 



                 
Caio de Souza Loureiro (participante externo) 
Utilizando a tutela de urgência em concessões e PPPs de forma sábia e responsável 
 

 
14h às 16h - Painel 8 EXCLUSIVO PARA SERVIDORES DOS TCs 
PMIs e Governança em concessões e PPPs: análise crítica dos Tribunais de Contas 
 
 Rogério Loch (TCE-SC) 
 Influência dos estudos vindos do PMI na licitação de concessão - caso prático 
 
 Roberto Tadeu de Souza Junior (TCE-RS) 

Estruturação de projetos municipais: análise da experiência gaúcha sob a ótica do con-
trole externo 
 
Maís Moreno (participante externa) 
PMI em concessões e PPPs: desafios para o controle exercido pelos Tribunais de Contas  

 
 

• Quinto dia, em 6.8.2021, 6ª feira 
 
10h às 12h - Painel 9 EXCLUSIVO PARA SERVIDORES DOS TCs 
Boas práticas advindas do controle externo concomitante 
 

Larissa Silveira Côrtes (TCE-MG) 
Investimentos em saneamento básico em municípios mineiros: como atua a agência re-
guladora estadual? 

 
Airton Roberto Rehbein (TCE-RS) 
Análise prévia de editais de licitação de PPPs: a experiência do TCE-SP no setor de ilumi-
nação pública 

 
 Renata Perez Dantas (participante externa) 

Contribuições do controle externo concomitante para o programa estadual de concessões 
rodoviárias no Estado de São Paulo 

 
 
14h às 16h - Painel 10 EXCLUSIVO PARA SERVIDORES DOS TCs 
Transporte coletivo urbano de passageiros: a problemática dos subsídios públicos 
 

Orivam Ibiapina da Silva (TC-DF) 
O volume de subsídios pagos na concessão de ônibus urbanos do DF: uma concessão pa-
trocinada disfarçada? 
 
Otoniel Arruda Costa (TCE-SP) 
Transporte público e de alunos na mesma contratação: irregular modalidade "híbrida" de 
contrato de concessão e de contrato administrativo “comum”  
 
Maurício Oliveira de Andrade (participante externo) 
Transporte público e pandemia: impactos na demanda e nos custos 



                 
 
 
16h às 16h20 - Palestra final 

Rodrigo Melo do Nascimento  (Presidente e Conselheiro do TCE-RJ) 
           A importância do Controle Externo nas Concessões e PPPs 
 
 
16h20 às 16h30 - Sessão de encerramento do evento 
Composição da mesa (a definir): 

-Ivan Lelis Bonilha (Presidente do IRB e Conselheiro do TCE-PR) 
-Rodrigo Melo do Nascimento (Conselheiro do TCE-RJ) 
-Pedro Henrique Poli de Figueiredo  (Conselheiro aposentado do TCE-RS)  
 

 

 


