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TCE-CE 
Ofício circular do TCE Ceará orienta Prefeituras e Câmaras Municipais sobre uso 
do IEGM 2021 no planejamento de ações 
 
Publicado, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Ceará, em 7/7, 
Ofício Circular nº 15/2022, destinado a todas as Prefeituras e Câmaras 
Municipais, solicitando que os chefes do Poder Executivo municipais orientem as 
unidades sob sua estrutura a utilizar, no planejamento de suas ações, o 
diagnóstico realizado e os resultados individuais do Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM), disponibilizados no Portal do TCE Ceará. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5012-oficio-circular-do-tce-ceara-
orienta-prefeituras-e-camaras-municipais-sobre-uso-do-iegm-2021-no-
planejamento-de-acoes 
 
TCE-ES 
TCE-ES lança hotsite com os principais resultados da PCA 2021 do governo do 
Estado 
 
Na busca por apresentar à sociedade, em linguagem clara e acessível, os 
principais pontos do Parecer Prévio da Prestação de Contas Anual (PCA) do 
governo do Estado referente ao exercício de 2021, sob a responsabilidade do 
governador Renato Casagrande, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo (TCE-ES) lança, nesta segunda-feira (11), mais uma edição do hotsite 
“Contas de Governo”. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-lanca-hotsite-com-os-principais-resultados-da-pca-
2021-do-governo-do-estado/ 
 
TCE de Rondônia visita Tribunal de Contas do ES para conhecer o trabalho da 
Comunicação 
  
A equipe de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-
RO), visitou o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), nesta quarta (6) e 
quinta-feira (7), para conhecer de perto as diretrizes e estratégias adotadas pela 
Assessoria de Comunicação da Corte de Contas capixaba. O Tribunal 
rondoniense está em processo de reestruturação da Comunicação, e em 
pesquisa realizada entre os Tribunais de Contas do país elegeu o trabalho 
realizado pela Comunicação da Corte Capixaba como referência. 
https://www.tcees.tc.br/tce-de-rondonia-visita-tribunal-de-contas-do-es-para-
conhecer-o-trabalho-desenvolvido-pela-comunicacao/ 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-PB 
PLATAFORMA CRIADA POR PESQUISADORES DA UFPB PARA MONITORAR 
ODS FOI APRESENTADA AO TCE-PB 
 
Auditores do controle externo e técnicos do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba conheceram na manhã desta segunda-feira (11), uma plataforma 
construída pelo Laboratório de Economia e Modelagem Aplicada (LEMA), da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para monitorar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios e regiões geoadministrativas 
do Estado da Paraíba.  
https://tce.pb.gov.br/noticias/plataforma-criada-por-pesquisadores-da-ufpb-para-
monitorar-ods-foi-apresentada-ao-tce-pb 
 
TCE-PE 
Presidente Ranilson visita laboratório de Inovação do TCE 
 
Criado para construir e despertar métodos de trabalho e iniciativas capazes de 
transformar o Tribunal de Contas do Estado Pernambuco (TCE-PE), o Prisma 
Lab, Laboratório de Inovação do TCE, recebeu nesta sexta-feira (08) o presidente 
do Tribunal, conselheiro Ranilson Ramos; o procurador-geral de Contas de 
Pernambuco, Gustavo Massa; e o procurador jurídico do TCE, Aquiles Viana 
Bezerra. Na ocasião, eles se inteiraram das principais iniciativas de inovação hoje 
capitaneadas na Casa, conhecendo de forma detalhada as principais entregas e 
incentivando novos projetos. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/386-
2022/julho/6615-presidente-ranilson-visita-laboratorio-de-inovacao-do-tce 
 
TCE-PI 
TCE-PI inicia aplicação de questionário para avaliação da transparência 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) encaminhará a todas as 
entidades públicas piauienses municipais e estaduais formulário para que 
realizem, até o dia 27/07, autoavaliação da qualidade dos respectivos portais da 
transparência.  
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-inicia-aplicacao-de-questionario-para-avaliacao-
da-transparencia/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RJ 
Auditoria do TCE-RJ analisa monitoramento da evasão escolar na pandemia 
 
Uma auditoria governamental realizada pela Coordenadoria de Auditoria de 
Políticas em Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (CAD-Educação), do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), encontrou deficiências 
no monitoramento, por parte das redes de ensino público do Rio de Janeiro, dos 
índices de evasão e abandono escolar no contexto de ensino remoto ou híbrido 
por conta da pandemia de Covid-19. Foram avaliadas, além da rede estadual de 
educação, 44 secretarias municipais de Educação no período entre janeiro de 
2020 e abril de 2021. A auditoria concluiu que, entre as 45 avaliadas, 33 precisam 
aperfeiçoar e estruturar a busca ativa para reduzir os riscos de perda do vínculo 
aluno-escola. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/auditoria_do_tce_rj_analisa_monitoramen
to_da_evasao_escolar_na_pandemia 
 
TCE-RO 
Vídeo aborda assinatura de TAG envolvendo TCE, MPC e Governo do Estado 
 
Na peça audiovisual divulgada nesta sexta-feira (8/7), é ressaltada a assinatura 
do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) envolvendo o Tribunal de Contas 
(TCE-RO), o Ministério Público de Contas (MPC-RO) e o Governo do Estado, 
visando, primordialmente, à retomada e conclusão da obra inacabada do 
auditório/almoxarifado, anexo ao Centro Político Administrativo (CPA) em Porto 
Velho, a qual, assim que concluída, será a futura sede da Escola do Governo. 
https://tcero.tc.br/2022/07/08/video-aborda-assinatura-de-tag-envolvendo-tce-
mpc-e-governo-do-estado/ 
 
TCM-SP 
Conselheiro ouvidor do TCE do Amazonas visita TCMSP 
 
O conselheiro e ouvidor geral do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 
(TCE-AM), Josué Cláudio de Souza Neto, visitou a sede do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP), na manhã dessa quinta-feira (7/7), para troca 
de experiências sobre o funcionamento das Ouvidorias nesses Órgãos de 
Controle Externo. Durante a visita, foi recebido pelo presidente da Corte 
Paulistana, João Antonio da Silva Filho, que esteve acompanhado da chefe de 
gabinete da Presidência, Maria Angélica Fernandes, do ouvidor Dirceu de Oliveira 
Mendes e do coordenador de Comunicação, Florestan Fernandes Júnior. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48457 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
Regionalização do orçamento é tema de reunião do Observatório de Políticas 
Públicas do TCMSP 
 
O Grupo de Trabalho (GT) de Regionalização e Orçamento do Observatório de 
Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) 
promoveu, na quinta-feira (07/07), uma reunião para tratar da apresentação dos 
trabalhos técnicos realizados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SF) que 
estão sendo feitos com o intuito de ampliar a regionalização do orçamento na 
cidade de São Paulo. Na ocasião, também foram destacadas iniciativas com o 
mesmo objetivo desenvolvidas pela Unidade de Informações Estratégicas (UIE) 
do tribunal. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48466 
 
TCE-SE 
Membros do TCE e MPC participam do IV Fórum Nacional de Presidentes dos 
Conselhos Municipais de Educação 
 
A conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Susana Azevedo, e o 
procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira 
de Mello, proferiram palestras no IV Fórum Nacional de Presidentes dos 
Conselhos Municipais de Educação, nesta sexta-feira, 8, no auditório do Real 
Praia Hotel, em Aracaju. Ambos integraram o painel que trabalhou a temática 
“Fiscalização dos recursos na educação”, e deram ênfase ao papel dos órgãos de 
controle na busca por melhorias no ensino público. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2041# 
 
 


