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TCE-BA 
TCE/BA passa a utilizar novos equipamentos na realização de auditorias de obras públicas 
 
A 1ª Coordenadoria de Controle Externo iniciou 2023 utilizando tecnologias recentemente 
adquiridas e disponibilizadas pelo TCE/BA em suas auditorias de obras públicas: o drone 
(veículos aéreos não tripulados) e as trenas laser (instrumento digital utilizado para aferir 
distâncias, largura, altura, área e volume). 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-passa-a-utilizar-novos-equipamentos-na-
realizacao-de-auditorias-de-obras-publicas 
 
TCE-ES 
Conselheiros do TCE-ES participam de aula magna com ministro Luís Roberto Barroso, do 
STF 
 
O conselheiro Rodrigo Chamoun, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo (TCE-ES), e os conselheiros Luiz Carlos Ciciliotti e Domingos Taufner, participaram, 
na manhã desta segunda-feira (06), da aula magna de abertura da Escola Superior da 
Procuradoria-Geral do Estado (ESPGE). A aula aconteceu no Palácio Anchieta e foi 
conduzida pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). 
https://www.tcees.tc.br/conselheiros-do-tce-es-participam-de-aula-magna-com-ministro-
luis-roberto-barroso-do-stf/ 
 
TCE-MT 
TCE-MT e Fundação Uniselva promovem workshop com foco na eficácia das compras 
públicas; inscreva-se 
 
O Tribunal de Contas Mato Grosso (TCE-MT), em parceria com a Fundação Uniselva da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), promovem o workshop “Como ferramentas 
de análise de dados e de machine learning podem aumentar a eficácia e a eficiência das 
compras públicas". 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-fundacao-uniselva-promovem-workshop-com-
foco-na-eficacia-das-compras-publicas-inscreva-se/55646 
 
TCE-MG 
MPC abre edital para publicação de artigos científicos na revista 'Controle em Foco' 
 
O Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais (MPC-MG) abriu um edital para 
que os interessados em publicar artigos científicos na quinta edição da revista “Controle 
em Foco” mandem seus textos até o dia 22 de março deste ano. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626141 
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TCE-PR 
Indicador do Tribunal induz ampliação da transparência pública no Paraná 
 
Quatro anos depois de empregar pela primeira vez o Índice de Transparência da 
Administração Pública, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná colhe agora os frutos do 
trabalho baseado no indicador, desenvolvido pelo próprio corpo de auditores de controle 
externo da Casa ainda em 2018. O ITP agora está formalmente instituído no TCE-PR, por 
meio da Resolução nº 99/2022. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/indicador-do-tribunal-induz-ampliacao-da-
transparencia-publica-no-parana/10231/N 
 
TCE-SP 
Índice do TCESP que mede eficiência dos municípios paulistas tem pior resultado da 
história 
 
O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) teve, no ano passado, o pior resultado 
desde o início da série histórica, iniciada em 2015. Criado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) para medir o desempenho das Prefeituras, o indicador é 
composto por sete dimensões: Planejamento, Educação, Saúde, Gestão Fiscal, Ambiental, 
Cidade (Defesa Civil) e Tecnologia da Informação. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-indice-tcesp-mede-eficiencia-municipios-paulistas-tem-
pior-resultado-historia 
 
TCM-SP 
Conselheiro suspende contratação de segurança para CEUs, da Secretaria Municipal da 
Educação 
 
O conselheiro Maurício Faria, relator da função educação no âmbito do Tribunal de Contas 
do Município de São Paulo (TCMSP), determinou a suspensão do edital do Pregão 
Eletrônico nº 08/SME/2023, que trata da contratação de empresas especializadas para 
prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, portaria e brigada nas 
dependências dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), da Secretaria Municipal de 
Educação (SME). 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56505 
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