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TCE-BA 
Recomendação do TCE/BA gera economia estimada em R$ 10,8 milhões por ano 
aos cofres públicos 
 
Uma determinação do TCE/BA, aliada ao trabalho auditorial da instituição, 
resultou na economia anual de R$ 10,8 milhões para os cofres públicos. Pelos 
cálculos da Auditoria, considerando as ações já concluídas, houve reduções de 
10% no valor mensal pago e de 8% na quantidade de agentes públicos recebendo 
gratificações. “O valor economizado tende a aumentar com a continuidade dos 
trabalhos realizados pela Junta Médica Oficial e pelas Coordenações de Recursos 
Humanos”, destaca o coordenador de Controle Externo do TCE/BA, Bruno 
Ventim. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/recomendacao-do-tce-ba-gera-economia-
estimada-em-r-10-8-milhoes-por-ano-aos-cofres-publicos 
 
TCE-CE 
Apresentada metodologia de apuração do Índice de Governança e Gestão para 
órgãos de Segurança Pública do Ceará 
 
O TCE Ceará, por meio da Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais II – 
vinculada à Secretaria de Controle Externo (Secex) – promoveu, nesta segunda-
feira (18/7), uma reunião com órgãos da Segurança Pública do Estado, com o 
intuito de apresentar o trabalho que será realizado sobre apuração do Índice de 
Governança e Gestão em Segurança Pública (IGGSeg) – Ceará, proposto no 
âmbito da Rede Integrar, do Tribunal de Contas da União (TCU). 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5020-apresentada-metodologia-
de-apuracao-do-indice-de-governanca-e-gestao-para-orgaos-de-seguranca-
publica-do-ceara 
 
TCE-ES 
Municípios do Espírito Santo com Capacidade de Pagamento nota “A”, do 
Tesouro Nacional, passam de 54% em 2021 para 72%, em 2022 
 
Os municípios capixabas apresentaram melhoria na nota da Capacidade de 
Pagamento (Capag), avaliação realizada pelo Tesouro Nacional com base na 
liquidez, poupança e endividamento de estados e municípios de todo o país, 
conforme resultado divulgado no último dia 27 de junho. No Espírito Santo, as 
cidades com nota “A” passaram de 54% em 2021 para 72%, em 2022. 
https://www.tcees.tc.br/municipios-do-espirito-santo-com-capacidade-de-
pagamento-nota-a-do-tesouro-nacional-passam-de-54-em-2021-para-72-em-
2022/ 
 



 
 

	 	

 
TCE-GO 
Comitê do IRB apresenta programação do 1° Seminário Nacional A Primeira 
Infância e os Tribunais de Contas 
 
Com a participação de conselheiros, auditores e assessores de tribunais de 
contas dos estados e dos municípios foi realizada hoje (19/jul), a primeira reunião 
do Comitê Técnico de Avaliação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, do 
Instituto Rui Barbosa. O evento, realizado de modo virtual, foi coordenado pelo 
presidente do Comitê e do TCE de Goiás, Edson Ferrari, e tratou da apresentação 
e preparação do 1º Seminário Nacional A Primeira Infância e os Tribunais de 
Contas, que ocorrerá em Fortaleza, de 3 a 5 de agosto de 2022. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/comite-do-irb-apresenta-programacao-do-1-
seminario-nacional-a-primeira-infancia-e-os-tribunais-de-contas 
 
TCE-MS 
Jurisdicionados têm mais tempo para responder questionário sobre transparência 
 
Foi prorrogado até o dia 27 de julho o prazo para que os órgãos jurisdicionados 
respondam o questionário referente ao “Levantamento Nacional da Transparência 
Pública” que deve ser acessado por meio do link disponibilizado no Portal do 
Jurisdicionado, no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. 
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6687/jurisdicionados-tem-mais-tempo-
para-responder-questionario-sobre-transparencia 
 
TCE-PB 
 
TCE-PB RECEBE VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DO TCE DE RORAIMA 
 
Servidores do Tribunal de Contas de Roraima (TCE-RR) fizeram visita técnica ao 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) com o intuito de conhecer 
com maior profundidade as estratégias de atuação do órgão superior de controle 
externo, as metodologias, ferramentas e sistemas de informação que atuam 
diretamente na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, bem como a 
aplicação prática do princípio da seletividade, em especial no exame das 
prestações de contas de gestão e de governo. 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-recebe-visita-tecnica-de-servidores-do-tce-de-
roraima 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PI 
TCE-PI divulga lista de gestores com contas reprovadas ou irregulares 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) enviou ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Piauí (TRE-PI) a lista com os nomes dos gestores municipais e 
estaduais que tiveram suas contas julgadas irregulares e/ou com emissão de 
parecer prévio pela reprovação. As decisões proferidas pelo TCE-PI podem não 
prevalecer por decisão do Poder Legislativo respectivo, nos termos da 
Constituição Federal e da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do 
Piauí (STF). 
https://www.tce.pi.gov.br/tce-pi-divulga-lista-de-gestores-com-contas-reprovadas-
ou-irregulares/ 
 
TCE-RS 
Presidente do TCE-RS recebe prefeito de Porto Alegre 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre 
Postal, recebeu, esta tarde (18), a visita do prefeito de Porto Alegre, Sebastião 
Melo. O prefeito agradeceu a parceria do TCE-RS. Destacou o projeto de lei que 
concede auxílio a estudantes da rede pública de Porto Alegre, por meio do 
pagamento de bolsas de R$ 1.750 anuais para alunos do Ensino Fundamental 
das escolas municipais da Capital. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-recebe-prefeito-de-
porto-alegre/ 
 
TCE-RO 
Novo vídeo aborda resultados do PAIC junto aos municípios de Rondônia 
 
Como parte da divulgação do Programa de Aprimoramento da Política de 
Alfabetização na Idade Certa (PAIC), uma iniciativa do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RO) em cooperação com as redes municipais de ensino, foi 
veiculado nesta segunda-feira (18/7) vídeo produzido pela Comunicação do 
Tribunal de Contas com depoimentos de diretores, supervisores e professores 
dos municípios que já estão contemplados pelo programa em suas redes de 
ensino, assim como do Secretário de Planejamento do TCE, Felipe de Paula. 
https://tcero.tc.br/2022/07/18/novo-video-aborda-resultados-do-paic-junto-aos-
municipios-de-rondonia/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-SC 
TCE/SC cria comissão para fomentar a abordagem racial nas ações de 
fiscalização 
 
A partir de hoje, o Tribunal de Contas de Santa Catarina passa a contar com a 
atuação de uma comissão permanente cujo objetivo é fomentar a abordagem 
racial nas ações de fiscalização da Corte de Contas. A Portaria TC-0306/2022, 
publicada à página 17 do Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (18/7), é 
constituída por 10 auditores fiscais de controle externo de diferentes áreas do 
TCE/SC 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-cria-comissao-para-fomentar-abordagem-racial-nas-
acoes-de-fiscalizacao 
 
TCE-SP 
Quase 13 mil processos estão em tramitação no Tribunal de Contas do Estado 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em atendimento ao 
requisito da transparência de atos públicos, divulgou o total de movimentação de 
processos em tramitação nas dependências da Corte. Segundo balanço relativo 
aos cinco primeiros meses de 2022, foram autuados 12.950 processos eletrônicos 
no TCESP durante o período. O número engloba os autos que tramitam em todas 
as áreas do Tribunal de Contas, incluindo Cartórios e Gabinetes de Conselheiros 
e Auditores. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-quase-13-mil-processos-estao-tramitacao-tribunal-
contas-estado 
 


