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TCU
Coeficientes do Fundo de Participação dos Estados são alterados por decisão
judicial
O Tribunal de Contas da União foi comunicado acerca de Decisão Judicial de 10
de março de 2022, nos autos do Mandado de Segurança Cível 100026189.2020.4.01.4200, impetrado pelo Estado de Roraima junto à respectiva Seção
Judiciária Federal em face do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A decisão determinou ao IBGE retificar e atualizar os dados da renda domiciliar per
capita (RDPC) daquele Estado, os quais foram utilizados no cálculo dos
coeficientes do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE)
referentes ao exercício de 2022.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/coeficientes-do-fundo-de-participacaodos-estados-sao-alterados-por-decisao-judicial.htm

TCU considera regulares procedimentos para concessão da exploração de novos
blocos de petróleo
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez o acompanhamento dos novos ciclos da
Oferta Permanente de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de
Áreas com Acumulações Marginais para outorga de contratos de concessão das
atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural. A
licitação será realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-considera-regulares-procedimentospara-concessao-da-exploracao-de-novos-blocos-de-petroleo.htm

Publicação Conhecendo o Tribunal permite à sociedade aprender sobre o TCU
Acaba de ser lançada a oitava edição da publicação Conhecendo o Tribunal, que
objetiva aproximar a sociedade do Tribunal de Contas da União (TCU).
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/publicacao-conhecendo-o-tribunalpermite-a-sociedade-aprender-sobre-o-tcu.htm

TCE-CE
IEGE / TCE Ceará 2021 aponta reflexos da pandemia sobre a gestão pública
estadual
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulga o Relatório com os resultados
consolidados do Índice de Efetividade da Gestão Estadual – IEGE de 2021
(Apuração 2020). O IEGE resultou, em média 0,59, ficando enquadrado na faixa de
resultado como C+, que significa, em fase de adequação.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4874-iege-tce-ceara-2021-apontareflexos-da-pandemia-sobre-a-gestao-publica-estadual

TC-DF
TCDF completa 2 anos de sessões virtuais
Nesta sexta-feira, dia 1º de abril, o Tribunal de Contas do DF completa 2 anos de
implantação das sessões plenárias virtuais. Iniciadas no começo da pandemia, para
garantir a continuidade do funcionamento do Plenário mesmo com o distanciamento
social, as sessões virtuais passaram a ser transmitidas ao vivo pelo YouTube, onde
ficam disponíveis para qualquer cidadão. Com isso, além da inovação tecnológica,
o Tribunal ganhou em transparência e na aproximação com a sociedade.
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-completa-2-anos-de-sessoes-virtuais/

TCE-ES
“Não há bala de prata par mitigar os efeitos da desinformação”, frisa David Nemer,
especialista em mídias
“Não há bala de prata par mitigar os efeitos da desinformação. Mas, existem formas
de combater, a partir de uma regulação forte e engajamento com a população”. A
declaração é do antropólogo e professor do Departamento de Estudos de Mídia na
Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o capixaba David Nemer. Nessa
sexta-feira (01), ele foi o palestrante do webinário promovido pelo Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), debatendo notícias falsas
divulgadas, principalmente, nas redes sociais, com destaque para o papel das
instituições públicas no combate à fake news. Nemer palestrou diretamente da
Universidade Harvard, onde é pesquisador.
https://www.tcees.tc.br/nao-ha-bala-de-prata-par-mitigar-os-efeitos-dadesinformacao-frisa-david-nemer-especialista-em-estudo-de-midias/

TCE-GO
Fiscalização da retomada do ensino é destaque na 25ª reunião do Gaepe-Go
A elaboração de questionários para os conselhos municipais, a fiscalização dos
protocolos de retorno, a retomada do ensino e o desenvolvimento de pautas
estruturantes para a agenda deste ano foram os destaques da 25ª reunião do
Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação Pública
em Goiás, Gaepe, na última quinta-feira (31/mar).
https://portal.tce.go.gov.br/-/fiscalizacao-da-retomada-do-ensino-e-destaque-na25-reuniao-do-gaepe-go

TCM-GO
Henrique Pandim (MPC/TCMGO) toma posse como vice-presidente regional do
CNPGC
O procurador-geral de Contas do Ministério Público de Contas que atua no
TCMGO, Henrique Pandim, tomou posse hoje (1.4), no cargo de vice-presidente da
Região Centro-Oeste, do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas
do Brasil – CNPGC. O presidente do TCMGO, Joaquim de Castro, o conselheiro
Fabrício Motta (TCMGO) e o procurador de Contas José Américo da Costa Júnior
(MPC/TCMGO), participaram do evento.
https://www.tcmgo.tc.br/site/2022/04/henrique-pandim-mpc-tcmgo-toma-possecomo-vice-presidente-regional-do-cnpgc/

TCE-MA
Secretaria de Fiscalização do TCE divulga mais um resultado de avaliação de
portais da transparência
A Secretaria de Fiscalização do TCE (Sefis) divulgou o resultado da avaliação dos
portais da transparência dos entes municipais do Poder Executivo e do Poder
Legislativo constantes da ORDEM DE SERVIÇO – SEFIS Nº 06/2022. A avaliação
é uma das atividades de fiscalização sob a responsabilidade do Núcleo de
Fiscalização II – NUFIS II, definida na Resolução TCE/MA nº 324 de 11 de março
de 2020.
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2283-secretaria-de-fiscalizacao-do-tcedivulga-mais-um-resultado-de-avaliacao-de-portais-da-transparencia

TCE-MG
Relator nega pedido de paralisação na concorrência do Rodoanel
O conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) Cláudio Terrão
indeferiu, nessa sexta-feira, 1º/4, a medida cautelar solicitada pelo Município de
Contagem, pela paralisação da Concorrência Pública Internacional 01/22. Essa
licitação é promovida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
(Seinfra) para construção do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte
e sua concessão por 30 anos. A decisão monocrática foi dada após a análise de
uma representação (processo 1.114.634) relatada por Terrão. Para ele, “não restou
demonstrada a probabilidade do direito alegado” pela Prefeitura de Contagem.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625557

TCE-PA
TCMPA faz visita técnica para conhecer sistemas de gestão do TCE-PA
Uma equipe de servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA)
esteve em visita técnica no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) na
última quarta-feira, 30 de março, para conhecer os critérios de concessão do Abono
Produtividade Coletiva (APC) e o funcionamento do Sistema de Monitoramento do
Planejamento (Sisplan).

Durante a visita, a equipe também conheceu a

performance do Sistema Sigma, empregado no registro e acompanhamento das
atividades desempenhadas pelos servidores no TCE-PA para o APC.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6394-tcmpa-faz-visita-tecnicapara-conhecer-sistemas-de-gestao-do-tce-pa

TCE-RS
Conselho Editorial da revista científica do TCE-RS realiza primeira reunião
Na manhã desta segunda-feira (04), ocorreu a primeira reunião do Conselho
Editorial da revista científica Crítica & Controle do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RS). A publicação é uma iniciativa da Escola de Gestão e Controle Francisco
Juruena (ESGC) do TCE-RS, em parceria com o Curso de Mestrado de Economia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/conselho-editorial-da-revista-cientifica-dotce-rs-realiza-primeira-reuniao/

TCE-RR
TCERR identifica prejuízo de 6 milhões em obra elétrica do interior do estado
O Pleno do Tribunal de Contas de Roraima (TCERR), em sessão extraordinária
ocorrida no dia 28 de março, julgou irregular a Tomada de Contas Especial (TCE)
que examinou a execução do contrato de obra elétrica no interior do estado de
Roraima, em razão do dano identificado nos autos, no valor de R$ 6.997.868,90.
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/1825

TCE-SC
Corregedoria-Geral do TCE/SC apresenta relatório das atividades desenvolvidas
em 2021
Foi publicado no portal do Tribunal de Contas de Santa Catarina na internet, nesta
quinta-feira (31/3), o relatório da Corregedoria-Geral com as atividades
desenvolvidas pela unidade em 2021.
https://www.tcesc.tc.br/corregedoria-geral-do-tcesc-apresenta-relatorio-dasatividades-desenvolvidas-em-2021

TCE-SP
Alexandre de Moraes faz palestra sobre instituições e democracia no TCESP
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Doutor em Direito do Estado e livredocente em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da USP, Alexandre de
Moraes fez a palestra de encerramento da I Conferência Democracia e
Institucionalidade do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCESP), na sexta-feira (1º/4), na Capital.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-alexandre-moraes-faz-palestra-sobre-instituicoese-democracia-tcesp

TCM-SP
Informativo Eletrônico de março disponível no portal do TCMSP
Nesta segunda-feira (04), o Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(TCMSP) lança a edição 44 do Informativo Eletrônico de notícias sobre a Instituição.
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/43208

TCE-TO
Servidores,

fiquem

atentos

aos documentos necessários

para

fazer

o

Recenseamento Previdenciário
Servidores efetivos, ativos e inativos do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO)
devem ficar atentos a documentação necessária para realizar o cadastro do
Recenseamento Previdenciário 2022, solicitado pelo Instituto de Gestão
Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev/TO). O prazo termina no próximo
dia 30 de abril. O objetivo é a atualização de forma permanente de dados pessoais,
funcionais e financeiros do Igeprev. No total são aproximadamente 49 mil
beneficiários e segurados.
https://www.tceto.tc.br/servidores-fiquem-atentos-aos-documentos-necessariospara-fazer-o-recenseamento-previdenciario/

Tribunal de Contas vai apreciar 59 processos nas sessões desta semana
Está disponível no site do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) os processos
que serão analisados no decorrer da semana de 4 a 8 de abril. Veja a baixo o que
será apreciado no Pleno e nas Câmaras das sessões virtual e por
videoconferência. A Primeira Câmara vai apreciar 16 processos, sendo três contas
anuais consolidadas de prefeitos, três de ordenadores de despesas, duas tomadas
de contas, duas pensões, um concurso público e cinco aposentadorias. A sessão
por videoconferência da Primeira Câmara acontece nesta terça-feira, 5 de abril às
13h30.
https://www.tceto.tc.br/tribunal-vai-apreciar-59-processos-nas-sessoes-destasemana/

