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SISTEMA CIDADES-SIGA 
 
  
 A Gerência de Sistemas Integrados – GESIS/SUBAD/SEGER vêm, por meio deste, informar que: 
 

• Foi disponibilizado no Portal SIGA(https://portalsiga.es.gov.br) no menu Manuais, fluxos e tutoriais 
um documento com orientações e perguntas frequentes quanto ao uso do módulo do SIGA para 
remessa de dados ao Tribunal de Contas – TCE-ES e o sistema CidadES. 
 

• Foram disponibilizados no Portal SIGA(https://portalsiga.es.gov.br) no menu Manuais, fluxos e 
tutoriais, vídeos com orientações de uso do novo módulo do SIGA para remessa de dados ao Tribunal 
de Contas.  
Os vídeos orientam os usuários nas atividades de cadastro das fases 1 e 2 (cadastro de edital e 
resultado da licitação). 
 

• Foi publicada a Portaria Normativa nº 35, de 30 de março de 2022, que altera os prazos das remessas 
da Prestação de Contas Mensal, Folha de Pagamento, Contratação e Concessão de Benefícios para o 
exercício de 2022. 

Para maiores informações acesse o link: https://diario.tcees.tc.br/edicao/2022/3/31/atos-
presidencia/portaria-n-normativa 
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• No dia 05/04/2022 às 14h, foi realizado o evento CidadES Contratação - informações básicas para as 
remessas de dados, no Youtube da Escola de Contas, no link: https://youtu.be/F7uDGPyGCi0, o qual 
aconselhamos a sua visualização para saneamento de dúvidas. 

o Aconselha-se também o acompanhamento da Escola de Contas do TCE-ES para novas 
divulgações quanto ao atendimento da Instrução Normativa 68/2020. 

o A Escola de Contas do TCE-ES pode ser acessada por meio do link 
www.youtube.com/escoladecontaspublicastcees. 

 

 

 

Vitória, 05 de abril de 2022  
 
 
 
 
 
COORDENAÇÃO SIGA 
GERÊNCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS – GESIS 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – SUBAD 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER 

 
Acesse o Portal SIGA: www.siga.es.gov.br 
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