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TCU 
Tribunal assina acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos 
de inovação 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) assinou, no dia 27 de junho, por meio do 
Instituto Serzedello Corrêa (ISC), Acordo de Cooperação Técnica com o 
Ministério da Economia e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI). A parceria viabiliza a construção da Plataforma de Compras Públicas para 
a Inovação. “A iniciativa é mais um exemplo de que o melhor caminho para inovar 
é juntando esforços e formando parcerias”, afirmou a diretora-geral do ISC, Ana 
Cristina Botelho. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-assina-acordo-de-cooperacao-
tecnica-para-o-desenvolvimento-de-projetos-de-inovacao.htm 
 
TCE-AC 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ACRE LANÇA BANCO DE PREÇOS 
 
Em uma cerimônia híbrida e bastante prestigiada o Tribunal de Contas do Estado 
do Acre TCE/AC, lançou na manhã desta terça-feira, 05, o Banco de Preços. A 
nova ferramenta que já está disponível no site do TCE permite a realização de 
consultas de preços calculados de produtos, com base nos dados fornecidos pela 
Secretaria Estadual da Fazenda, a partir dos registros de dados de cupons e 
notas fiscais eletrônicas da SEFAZ/AC. 
https://tceac.tc.br/2022/07/05/tribunal-de-contas-do-acre-lanca-banco-de-precos/ 
 
TCE-GO 
Selo oficial dá início às comemorações dos 70 anos do TCE-GO 
 
Para comemorar os 70 anos de sua instalação, o Tribunal de Contas de Estado 
(TCE-GO) instituiu um selo comemorativo, que deverá ser disponibilizado na 
página principal do órgão na internet e utilizado por todas as suas unidades 
técnicas nos documentos que produzirem ao longo do ano, a partir do dia 20 de 
julho. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/selo-oficial-da-inicio-as-comemoracoes-dos-70-anos-
do-tce-go 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-MA 
TCE retoma veiculação de programa radiofônico na Rádio Timbira AM 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) retomou a parceria com 
a Rádio Timbira AM para a gravação e a veiculação do programa “TCE Em 
Pauta”. Tendo como primeiro convidado o presidente Washington de Oliveira, a 
nova versão do programa estreia nesta quarta-feira (06), às 08h da manhã. O 
“TCE Em Pauta” é um programa radiofônico de entrevistas que leva ao público 
informações sobre a missão e as atividades da corte de contas maranhense, bem 
como sobre os mais variados temas ligados ao campo do controle externo. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2392-tce-retoma-veiculacao-de-
programa-radiofonico-na-radio-timbira-am 
 
TCE-MT 
Novo modelo de atuação fiscalizatória aumenta produtividade, reduz estoque 
processual e torna TCE-MT mais presente nos municípios 
 
Com o novo modelo de atuação fiscalizatória instituído pelo presidente do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos Novelli, 
em menos de quatro meses as Secretarias de Controle Externo (Secex) 
aumentaram a instrução de relatórios preliminares, reduziram o estoque 
processual em 40% e ampliaram a presença do órgão nos municípios. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/novo-modelo-de-atuacao-fiscalizatoria-
aumenta-produtividade-reduz-estoque-processual-e-torna-tce-mt-mais-presente-
nos-municipios/54438 
 
TCE-MS 
TCE-MS concluiu relatório de auditoria independente no Programa PDI Corumbá 
 
A Comissão de Auditoria Independente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do 
Sul concluiu recentemente a auditoria financeira sobre demonstrações de 
propósitos especiais referente ao ano de 2021 do Programa de Desenvolvimento 
Integrado de Corumbá, executado com recursos do Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O relatório foi apresentado aos 
conselheiros da Corte de Contas na última sessão do Tribunal Pleno. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6669/tce-ms-concluiu-relatorio-de-
auditoria-independente-no-programa-pdi-corumba 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-RJ 
TCE-RJ participa de Reunião da Diretoria e Presidentes de Comitês Técnicos do 
IRB 
 
O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ), Rodrigo Melo do Nascimento, participou, nesta terça-feira (05/07), da 
Reunião da Diretoria e Presidentes de Comitês Técnicos do Instituto Rui Barbosa 
(IRB). O encontro, realizado de forma presencial na sede do Instituto em Brasília, 
com opção de participações remotas, foi conduzido pelo presidente do IRB, 
conselheiro Edilberto Pontes. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_participa_de_reuniao_da_diretoria
_e_presidentes_de_comites_tecnicos_do_irb 
 
TCE-RS 
Secretaria do Estado destaca atuação do TCE-RS em fiscalização de obras de 
barragem 
 
Em documento enviado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), a Secretaria 
de Obras e Habitação do Rio Grande do Sul descreveu a melhoria obtida na 
fiscalização da obra da barragem do arroio Jaguari, destacando que a auditoria do 
órgão de controle foi “fundamental para nortear, corrigir e motivar” a equipe da 
pasta, que atua no empreendimento. O acompanhamento realizado pelo TCE-RS 
gerou, além dos benefícios qualitativos, uma economia de R$ 4 milhões aos 
cofres públicos. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/secretaria-do-estado-destaca-atuacao-do-
tce-rs-em-fiscalizacao-de-obras-de-barragem/ 
 
Diretor de Controle e Fiscalização e auditores realizam visita ao INPE 
 
Nesta terça-feira (5), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
localizado em São Paulo, recebeu o diretor de Controle e Fiscalização do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-RS), Bruno Londero, juntamente com os auditores 
Cezar Motta e Bernardo Furtado. Esta foi a primeira visita realizada após a 
assinatura da parceria firmada com o TCE-RS, para utilização de imagens de 
satélites na fiscalização de obras públicas no Estado. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/diretor-de-controle-e-fiscalizacao-e-
auditores-realizam-visita-ao-inpe/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SP 
Novo aplicativo do Tribunal de Contas reúne principais serviços ao cidadão 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou um aplicativo que 
reúne em um só lugar os principais serviços do órgão disponíveis aos cidadãos e 
aos jurisdicionados. O ‘Portal TCESP’ é compatível com smartphones e tablets e 
já pode ser baixado, gratuitamente, por usuários dos sistemas Android e iOS. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-novo-aplicativo-tribunal-contas-reune-principais-
servicos-ao-cidadao 
 
TCM-SP 
Levantamento aponta que menos de 8% das paralisações nas licitações ocorrem 
por ação do TCMSP 
 
Embora seja apontado como um dos principais entraves para as contratações 
promovidas pela Administração Pública Municipal, o Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP) está longe de ser o maior responsável pelas 
paralisações que acarretam interrupção na prestação dos serviços públicos da 
Capital paulista. Levantamento feito sobre o conjunto completo de suspensões e 
revogações de licitações verificadas nos últimos dez anos na cidade de São Paulo 
aponta que menos de 8% do total ocorreram em razão da atuação da Corte de 
Contas paulistana. Pela pesquisa, que compreendeu o período de 2012 a 2022, 
das 1.909 licitações suspensas, apenas 140 (7,3%) se efetivaram por 
recomendação do TCMSP. As outras 1.769 foram suspensas por iniciativa da 
própria Prefeitura. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48422 
 
 


