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TCU 
TCU manifesta total confiança nas instituições eleitorais e no sistema de votação 
do país 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) tem sido, ao longo dos anos, instituição 
credenciada a acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral no Brasil. Por essa 
razão, a Presidência e a Vice-Presidência do TCU manifestam sua total confiança 
nas instituições eleitorais e no sistema de votação do país. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-manifesta-total-confianca-nas-
instituicoes-eleitorais-e-no-sistema-de-votacao-do-pais.htm 
 
TCE-AL 
Escola de Contas e OAB/AL protocolam ofício de parceria 
 
A Ordem dos Advogados Seccional Alagoas protocolou um ofício de parceria com 
a Escola de Contas Públicas, através da Comissão de Direito Administrativo, na 
pessoa da presidente Dra. Alexandra Berto e do Secretário Reinaldo Lessa. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDg1NA==&titulo=Escola_de_Contas_e_OAB/AL_protocolam_of%
C3%ADcio_de_parceria&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Coordenador-geral da Escola de Contas Públicas palestra em evento 
internacional 
 
Convidado pela Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp), o coordenador-geral da 
Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM), 
conselheiro Mario de Mello, participou da 8ª Edição do Summer School, que 
acontece esta semana na Universidade de Siena, na Itália. A palestra do 
conselheiro ocorreu na manhã desta quarta-feira (20) com o tema “O papel da 
Escola de Contas Públicas no Acesso à Informação como vetor democrático para 
a integração cidadão no Amazonas”. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=56780 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-BA 
TCE/BA concede liminar e suspende efeitos de pregão para operação de ônibus 
elétricos 
 
O plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) ratificou, na tarde 
desta terça-feira (19.07), medida cautelar concedida de forma monocrática pela 
conselheira Carolina Matos Alves Costa para que sejam suspensos os efeitos do 
pregão eletrônico 04/2022, realizado pela Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), 
visando à contratação de empresa para operação e manutenção de 20 ônibus 
elétricos. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-concede-liminar-e-suspende-efeitos-de-
pregao-para-operacao-de-onibus-eletricos 
 
Ações do TCE/BA geram economia de R$ 10,8 milhões por ano ao erário 
estadual 
 
Uma determinação e uma recomendação do TCE/BA, aliadas ao trabalho 
auditorial da instituição, resultaram 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 
Conselho de Governança Fiscal do Ceará assina resolução sobre limites 
individualizados da despesa primária corrente 
 
O presidente do TCE Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, participou, nesta 
terça-feira (19/7), da reunião do Conselho de Governança Fiscal do Ceará. A 
reunião, sediada no Palácio da Abolição, foi conduzida pela governadora do 
Estado, Izolda Cela. Na ocasião, os integrantes do grupo assinaram a Resolução 
CGF nº 01/2022, que trata dos limites individualizados da despesa primária 
corrente, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei Complementar (LC) nº 
178/2021. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5021-conselho-de-governanca-
fiscal-do-ceara-assina-resolucao-sobre-limites-individualizados-da-despesa-
primaria-corrente 
 
 



 
 

	 	

 
 
TCE-ES 
Auditoria operacional na governança das políticas de Educação identificou 
fragilidades entre as redes 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (TCE-ES) avaliou, em Auditoria 
Operacional realizada em 2020 e 2021, a governança da Política Pública Estadual 
de Educação, do ponto de vista da articulação nas ações de redução da 
desigualdade de ensino, da implementação do currículo, além da cooperação 
entre os poderes públicos estadual e municipais em observância aos princípios e 
metas previstos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. 
https://www.tcees.tc.br/auditoria-operacional-na-governanca-das-politicas-de-
educacao-realizada-pelo-tce-es-identificou-fragilidades-entre-as-redes/ 
 
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-MG 
TCEMG publica terceira edição do Manual de Redação e Estilo 
 
A Coordenadoria de Pós-Graduação da Escola de Contas e Capacitação 
Professor Pedro Aleixo lançou a terceira edição do Manual de Redação e Estilo, 
uma publicação virtual de 136 páginas, disponível para acesso público. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625765 
 
TCE-PB 
TCE-PB E ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS CELEBRAM CONVÊNIO PARA 
EDIÇÃO DE LIVRO SOBRE PARAIBANOS NO TCU 
 
https://tce.pb.gov.br/noticias/tce-pb-e-academia-paraibana-de-letras-celebram-
convenio-para-edicao-de-livro-sobre-paraibanos-no-tcu 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-PR 
Nos próximos meses, TCE-PR vai auditar 70 obras possivelmente paralisada 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), por meio de sua 
Coordenadoria de Obras Públicas (COP), deve auditar 70 obras possivelmente 
paralisadas nos próximos meses. Elas estão situadas em 14 municípios e têm um 
valor total estimado em cerca de R$ 155 milhões. A previsão está contida no 
Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 da Corte. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/nos-proximos-meses-tce-pr-vai-auditar-70-
obras-possivelmente-paralisadas/9853/N 
 
TCE-RS 
Presidente do TCE-RS entrega relatórios de contas aos poderes e Defensoria 
Pública 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre 
Postal, cumpriu hoje à tarde (19) um roteiro de visitas aos poderes e à Defensoria 
Pública do Estado. Na ocasião, Postal fez a entrega do relatório de atividades do 
primeiro trimestre de 2022, bem como do relatório e parecer prévio sobre as 
contas do Governador do Estado do exercício de 2020. Todas as visitas tiveram a 
participação do chefe de Gabinete da Presidência do tribunal, Fabiano Geremia. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-entrega-relatorios-de-
contas-aos-poderes-e-defensoria-publica/ 
 


