
 
 

	 	

 
  Nº 083/2022 Data: 26-07-22 

TCM-BA 
QUESTIONÁRIO SOBRE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DEVE SER ENTREGUE 
ATÉ O DIA 27 
 
Os controladores internos – ou os responsáveis pela transparência pública – das 
prefeituras e câmaras dos 417 municípios baianos têm até o dia 27 de julho para 
responder ao questionário de avaliação sobre a transparência ativa destes 
poderes na Bahia. O levantamento faz parte da 1ª etapa do Programa Nacional 
de Transparência Pública, que tem por objetivo identificar o nível de transparência 
hoje nos órgãos públicos em todo o país. 
https://www.tcm.ba.gov.br/questionario-sobre-transparencia-publica-deve-ser-
entregue-ate-o-dia-27/ 
 
TCE-ES 
TCE-ES recebe GT do Conselho de Usuários do Comitê de Corregedorias, 
Ouvidorias e Controle Social do IRB 
 
O grupo de trabalho do Conselho de Usuários do Comitê Técnico de 
Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa (IRB) esteve 
em Vitória (ES), na sede do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES), formulando a proposta de modelo de regulamentação dos Conselhos 
de Usuários no âmbito dos Tribunais de Contas de todo o país. Durante esta 
quinta-feira (21) e sexta-feira (22), eles se reuniram para apresentar resultados de 
estudos feitos, bem como discutir propostas de textos normativos. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-recebe-grupo-de-trabalho-do-conselho-de-usuarios-
do-comite-tecnico-de-corregedorias-ouvidorias-e-controle-social-do-irb/ 
 
TCE-GO 
Escoex do TCE-GO recebe visita de dirigente da Escola de Contas do TCM-SP 
 
A Escola de Contas de Controle Externo Aélson Nascimento, do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-GO), recebeu hoje (22/jul) a visita do chefe de Gabinete 
da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-
SP), Luciano Vieira de Araújo. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/escoex-do-tce-go-recebe-visita-de-dirigente-da-
escola-de-contas-do-tcm-sp 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
 
TCE-MT 
Mesa Técnica promovida pelo TCE-MT é considerada caso de sucesso pela 
Procuradoria Geral do Estado 
 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) reconheceu a importância e eficácia da 
Mesa Técnica, instrumento instituído pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) para buscar soluções consensuais para a administração pública. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/mesa-tecnica-promovida-pelo-tce-mt-e-
considerada-caso-de-sucesso-pela-procuradoria-geral-do-estado/54524 
 
TCE-MG 
Tribunal alerta para ilegalidade da aquisição de bens de luxo por órgãos públicos 
 
O Tribunal de Contas emitiu um comunicado para todos os prefeitos mineiros 
alertando sobre a proibição da aquisição de bens de luxo pelos poderes públicos. 
Os prefeitos e presidentes de câmaras municipais devem regulamentar, de 
acordo com o artigo 20 da Lei 14.133/21, a nova Lei de Licitações, os limites para 
o enquadramento dos bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis 
nas categorias comum e luxo, sendo que novas compras só podem ser efetivadas 
após essa normatização. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625770 
 
TCE-PR 
Presidente faz balanço das ações do TCE-PR em sessão da Assembleia 
Legislativa 
 
Em sessão da Assembleia Legislativa, na tarde desta segunda-feira (25 de julho), 
o presidente, conselheiro Fabio Camargo, fez um balanço de sua gestão à frente 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no biênio 2021-2022. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/presidente-faz-balanco-das-acoes-do-tce-pr-
em-sessao-da-assembleia-legislativa/9871/N 
 
TCE-RN 
TCE pede informações sobre concurso público deflagrado pela Assembleia 
Legislativa 
 
Por meio de representação da Diretoria de Atos de Pessoal (DAP), o Tribunal de 
Contas do Estado pediu à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte 
informações sobre o concurso público deflagrado para provimento de 47 vagas 
dos cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo. 
https://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/4235#gsc.tab=0 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-RS 
Orientação do Tribunal de Contas evita gasto de R$ 7,6 milhões na EGR 
 
A partir de análise realizada por equipe de auditoria do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RS), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) revogou licitação em 
que contrataria serviço de videomonitoramento inteligente e apoio no controle de 
trânsito, no valor de R$ 7.640.970,54. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/orientacao-do-tribunal-de-contas-evita-
gasto-de-r-76-milhoes-na-egr/ 
 
Presidente do TCE-RS entrega Relatório de Contas ao procurador-geral de 
Justiça 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre 
Postal, entregou, nesta quinta-feira (21), o relatório de atividades do primeiro 
trimestre de 2022 do TCE-RS e o parecer prévio sobre as contas do Governo do 
Estado de 2020, ao procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles. 
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-do-tce-rs-entrega-relatorio-de-
contas-ao-procurador-geral-de-justica/ 
 
TCE-RR 
TCE determina suspensão de compra de cestas básicas com verba de 
calamidade em Uiramutã 
 
O Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR) determinou a suspensão 
da compra de 5 mil cestas básicas na Prefeitura de Uiramutã. A decisão é do 
conselheiro Joaquim Pinto Souto Maior Neto, publicada nesta quarta-feira (13). 
Conforme o documento, a prefeitura deixou de enviar relatórios ao TCE. É que a 
verba é proveniente do decreto de calamidade reconhecido pela Lei nº 
1.687/2022.  
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1860 
 
TCE-SC 
Técnicos do TCE/SC visitam municípios no Extremo-Oeste do Estado para validar 
dados coletados sobre cobertura vacinal 
 
Nesta segunda-feira (25/7), uma equipe técnica do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina (TCE/SC) inicia roteiro por municípios do Extremo-Oeste do Estado para 
validar levantamento sobre vacinação geral que foi elaborado a partir de 
questionário aplicado às prefeituras no início de junho, onde 226 das 295 
responderam.  
https://www.tcesc.tc.br/tecnicos-do-tcesc-visitam-municipios-no-extremo-oeste-do-
estado-para-validar-dados-coletados-sobre 
 



 
 

	 	

 
TCE/SC participa de iniciativa do TRE/SC para combater a corrupção no 
financiamento das campanhas eleitorais deste ano em parceria com outras 
instituições 
 
O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) aderiu à carta de compromisso 
pela ética e transparência e contra a corrupção no financiamento das campanhas 
eleitorais de 2022, elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
(TRE/SC). O documento foi assinado pelo presidente, conselheiro Adircélio de 
Moraes Ferreira Júnior, na abertura do evento de lançamento da campanha 
institucional “Você vê – recursos públicos em campanha”, na manhã desta 
segunda-feira (25/7), na sede do TCE/SC, em Florianópolis. 
https://www.tcesc.tc.br/tcesc-participa-de-iniciativa-do-tresc-para-combater-
corrupcao-no-financiamento-das-campanhas 
 
TCE-SP 
Plano Diretor da Cidade de São Paulo é tema do PodContas 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) disponibilizou nas 
principais plataformas digitais o 66º episódio do PodContas, podcast voltado ao 
aprimoramento dos conhecimentos técnicos e direcionado a gestores e a 
servidores que atuam nos órgãos municipais e estaduais fiscalizados pela Corte. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-plano-diretor-cidade-sao-paulo-e-tema-podcontas 
 
TCM-SP 
Presidente do TCE-RO visita TCMSP e se reúne com presidente João Antonio 
 
O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR), 
Manoel Dantas Dias, e o diretor-geral do órgão, Francisco Pereira, visitaram na 
segunda-feira (25/07) o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) 
e conversaram com o presidente, João Antonio da Silva Filho. De acordo com 
Dias, o principal objetivo da visita foi trocar experiências sobre temas de interesse 
das duas Cortes de Contas, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
já está implantada no Tribunal paulista e em processo de implantação no Tribunal  
roraimense. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48826 
 
TCE-SE 
Tribunal de Contas apresenta estudo sobre a transparência em Sergipe 
 
Entre os órgãos públicos sergipanos, as câmaras e institutos de previdência 
municipais são os que necessitam de mais estruturação e qualificação de setores 
internos envolvidos no controle de qualidade dos portais de transparência. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2058 
  


