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TCU
Auditoria do TCU constata que INSS não tem capacidade para reduzir estoque de
requerimentos previdenciários
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria operacional para avaliar a
estruturação do sistema de compensação previdenciária. O trabalho avaliou se
esse sistema está de acordo com a legislação e se tem promovido de forma
eficaz a compensação financeira entre os regimes previdenciários participantes. O
período de exame da auditoria compreendeu de janeiro de 2018 a junho de 2021
e alcançou a estimativa de R$ 2,9 bilhões em recursos fiscalizados.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-constata-que-inss-naotem-capacidade-para-reduzir-estoque-de-requerimentos-previdenciarios.htm
TCU verifica irregularidades nas aquisições de medicamentos em municípios do
Espírito Santo
O Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria para avaliar a conformidade na
aquisição de medicamentos adquiridos por secretarias de saúde de municípios do
Estado do Espírito Santo, com recursos oriundos do Ministério da Saúde,
mediante transferências de recursos financeiros àquele ente estadual. Fizeram
parte da amostra selecionada naquele estado as prefeituras municipais de Barra
de São Francisco, Itapemirim, Sooretama e Serra.
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-verifica-irregularidades-nasaquisicoes-de-medicamentos-em-municipios-do-espirito-santo.htm
TCE-AM
Fernanda Cantanhede é a nova procuradora-geral do Ministério Público de
Contas do TCE-AM
Confira o ato de nomeação A procuradora de contas Fernanda Cantanhede Veiga
Mendonça irá comandar o Ministério Público de Contas (MPC-AM) junto ao
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) no biênio 2022-2024. A nomeação da
procuradora foi feita pelo governador Wilson Lima, e publicada na edição de
sexta-feira (3) do Diário Oficial do Estado. Fernanda Cantanhede foi escolhida
entre os nove membros do MPC e substituirá o atual procurador-geral João
Barroso que ocupa o cargo pelos dois últimos biênios. A nomeação da nova
procuradora-geral foi destacada pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico
Desterro, durante a 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada na manhã
desta terça-feira (7).
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55426

Gestão pública de resíduos sólidos é foco de seminário do Meio Ambiente no
TCE-AM
Com palestra de abertura do professor-doutor e ambientalista Fábio Feldmann, o
Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, na manhã desta segundafeira (6), o seminário ‘Gestão Pública de Resíduos Sólidos: Desafios e
Oportunidades’. O evento marca o retorno das ações realizadas pela Corte de
Contas amazonense durante a tradicional Semana do Meio Ambiente, após dois
anos sem eventos, devido a pandemia da Covid-19, e visou qualificar os mais
diversos públicos sobre como os órgãos públicos devem proceder em relação aos
resíduos sólidos.
https://www2.tce.am.gov.br/?p=55359
TCE-BA
Comissão apresenta metodologia e cronograma de trabalho para Marco de
Medição de Desempenho dos TCs
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia promoveu, nesta segunda-feira (6.06),
às 15h, na sala de treinamento da Escola de Contas Conselheiro José Borba
Pedreira Lapa (ECPL), reunião de apresentação do Ciclo 2022 do Marco de
Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), ferramenta
primordial do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas,
implementado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon) desde 2013, e que pretende avaliar o período que compreende de 1ª de
julho de 2019 até 31 de julho de 2022.
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/comissao-apresenta-metodologia-ecronograma-de-trabalho-para-marco-de-medicao-de-desempenho-dos-tcs
TCE-CE
Monitor Fiscal prevê perda potencial de R$ 1,03 bi de receitas de ICMS sobre
combustível para os cofres do estado
O Monitor fiscal, projeto do Núcleo de Pesquisas (NuPesq) do Tribunal de Contas
do Estado do Ceará, informa a perda esperada de R$ 1.039.136.371,40 de
recursos públicos estaduais com a redução da cobrança de ICMS sobre
combustível, caso as alíquotas sejam reduzidas para 17%. No intuito de frear a
escalada do nível de preços dos combustíveis, a Câmara dos Deputados aprovou,
no último mês de maio (25), projeto de Lei Complementar nº 18/2022, que limita a
cobrança de ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, incluindo gás natural,
transporte coletivo e comunicações à alíquota máxima de 17%.
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4963-monitor-fiscal-preve-perdapotencial-de-r-1-03-bi-de-receitas-de-icms-sobre-combustivel-para-os-cofres-doestado

TCE-GO
TCE-GO divulga relatório das despesas com pessoal e publicidade do Estado
O Relatório do Artigo 30 da Constituição Estadual, consolidado trimestralmente
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) foi publicado na edição da última
segunda-feira (30/mar) do Diário Eletrônico de Contas (DEC) órgão oficial do
TCE-GO, em seu site. O documento, também disponível em PDF no site do
Tribunal, demonstra as despesas com pessoal e publicidade do Estado de Goiás
relativas ao primeiro trimestre deste ano.
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-divulga-relatorio-das-despesas-com-pessoal-epublicidade-do-estado
TCE-MG
Procurador Daniel de Carvalho Guimarães toma posse como subprocurador-geral
do MPCMG
Na última quinta-feira (02/06/2022), o Procurador Daniel de Carvalho Guimarães
tomou posse como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais (MPCMG). Daniel foi nomeado pelo
Procurador-Geral Marcílio Barenco no dia 01/06/2022 e exercerá o mandato no
biênio 2022/2024.
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111625696
TCE-PA
TCE-PA inicia coleta de evidências do Marco de Medição de Desempenho (MMDTC)
O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) participa do novo ciclo
avaliativo do Marco de Medição de Desempenho (MMD-TC), referente a 2022,
principal instrumento de avaliação dos 33 Tribunais de Contas (TCs) que
respondem aos critérios estabelecidos pelas cortes de contas sob a coordenação
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon),
responsável pela ferramenta, e que tem como base documentos de organismos
internacionais, as NBASPs e outros relacionados ao sistema de Controle Externo.
O TCE-PA está em fase de autoavaliação e levantamento das evidências de
cumprimento dos domínios e critérios definidos na metodologia. Após da
autoavaliação, devem ser submetidas à Comissão de Controle de Qualidade,
ainda em avaliação interna, para posterior análise no período de 1º de junho até
31 de julho de 2022, quando se realizará a avaliação das atividades
desenvolvidas pelos TCs relativas ao segundo semestre de 2019 ao primeiro
semestre de 2022.
https://www.tce.pa.gov.br/comunicacao/noticias/6526-tce-pa-inicia-coleta-deevidencias-do-marco-de-medicao-de-desempenho-mmd-tc

TCE-PB
AUDITORIA SURPRESA: TCE-PB FAZ FISCALIZAÇÃO SIMULTÂNEA EM 278
ESCOLAS PÚBLICAS EM 80 MUNICÍPIOS NO ESTADO
Cerca de 90 auditores e técnicos do controle externo do Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, distribuídos em 45 equipes, realizam, a partir das 8h desta
terça-feira (07), uma Auditoria Coordenada de forma surpresa para verificar a
situação estrutural e a prestação de serviços das escolas estaduais e municipais
em todo o Estado, após a retomada das aulas presenciais na rede pública de
ensino em 80 Municípios, incluindo a capital.
https://tce.pb.gov.br/noticias/auditoria-surpresa-tce-pb-faz-fiscalizacao-simultaneaem-278-escolas-publicas-em-80-municipios-no-estado
TCE-PI
Membros e servidores traçam estratégias para o MMD 2022
Na manhã dessa segunda-feira (06), membros e servidores participaram da
primeira reunião para traçar estratégias de como serão aplicados os questionários
para a Avaliação e de Controle de Qualidade do Marco de Medição de
Desempenho (MMD) no Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). Esse
será o quarto ciclo de aplicação, e a ideia é que todos os Tribunais de Contas
(TCs) do Brasil trabalhem de forma padronizada e integrada.
https://www.tce.pi.gov.br/membros-e-servidores-tracam-estrategias-para-o-mmd2022/
TCE-RJ
Presidente e vice do TCE-RJ recebem medalha Andes
O conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ), Rodrigo Melo do Nascimento, e a vice-presidente, conselheira
Marianna Montebello Willeman, foram condecorados nesta segunda-feira (06/06)
com a Medalha Andes do Mérito da Associação Nacional de Desembargadores.
A cerimônia, realizada na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJ-RJ), foi conduzida pelo presidente da entidade, desembargador
Marcelo Buhatem, e teve o procurador-geral da Corte de Contas, desembargador
Sergio Cavalieri Filho, que presidiu o TJ-RJ no biênio 2005-2006, à mesa de
honra.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/presidente_e_vice_do_tribunal_de_conta
s_recebem_medalha_andes

Presidente do TCE-RJ apresenta proposta de diretrizes para comitê técnico do
IRB
Presidente do Comitê Técnico de Concessões, Parcerias Públicos-Privadas e
Privatizações dos Tribunais de Contas do Instituto Rui Barbosa, o conselheiropresidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Rodrigo
Melo do Nascimento, apresentou uma proposta de diretrizes para o biênio 20222023. As ideias foram apresentadas durante a reunião quinzenal do grupo, nesta
segunda-feira (06/06), e serão avaliadas pelos integrantes.
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/presidente_do_tce_apresenta_proposta_
de_diretrizes_para_comite_tecnico_do_irb
TCE-RS
Presidente da Assembleia Legislativa visita Presidência do TCE-RS
O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro Alexandre
Postal, recebeu esta manhã (6) a visita do presidente da Assembleia Legislativa
do Estado, deputado Valdeci Oliveira. O chefe do Legislativo convidou o tribunal
para participar da campanha “O Rio Grande Contra Fome”, destinada a arrecadar
gêneros alimentícios para pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa
contará com a participação dos poderes e órgãos autônomos. Toda a
arrecadação será entregue à Defesa Civil para fazer a distribuição.
https://portalnovo.tce.rs.gov.br/noticia/presidente-da-assembleia-legislativa-visitapresidencia-do-tce-rs/
TCE-SP
85% dos municípios são alertados por risco de descumprimento da LRF
Das 644 Prefeituras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCESP), 549 delas – um percentual de 85% – apresentaram um quadro que
indica comprometimento na gestão orçamentária. O cenário integra relatório do
TCE com a relação dos entes fiscalizados que receberam algum tipo de alerta
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): por estar com arrecadação
abaixo do previsto (inciso I) ou apresentar indícios de comprometimento da
gestão orçamentária (inciso V). Ao todo, 29 Prefeituras e 16 entidades municipais
deixaram de enviar o balancete contábil à Corte de Contas paulista, conforme
previsto no calendário de obrigações do TCESP. Além disso, quatro Câmaras
municipais não entregaram a prestação de contas.
https://www.tce.sp.gov.br/6524-85-municipios-sao-alertados-por-riscodescumprimento-lrf

