
 
 

	 	

 
  Nº 068/2022 Data: 05-07-22 

TCU 
Fundo do Regime Geral de Previdência Social é auditado pelo TCU 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Aroldo 
Cedraz, auditoria financeira sobre as estimativas contábeis do exercício de 2021 
referentes ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS). A auditoria 
do TCU verificou R$ 329 milhões em pagamentos acima do teto da remuneração 
do funcionalismo público, que equivale ao subsídio dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), hoje no valor de R$ 39,2 mil. Outros R$ 80 milhões de 
benefícios previdenciários pagos indevidamente, sendo R$ 53 milhões acima do 
teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e R$ 27 milhões em 
pagamentos a pessoas falecidas. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fundo-do-regime-geral-de-previdencia-
social-e-auditado-pelo-tcu.htm 
 
TCE-AC 
TCE/AC FAZ O PRÉ-LANÇAMENTO DO PORTAL DE OUVIDORIA POPULAR 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Acre fez na manhã desta segunda-feira, 04, 
durante evento híbrido o pré-lançamento do Portal de Ouvidoria Popular. O 
projeto que vem sendo desenvolvido por meio de uma parceria entre o TCE/AC e 
a CGU/AC tem o objetivo da realização de monitoramento e avaliação cidadã de 
serviços públicos no Acre. 
https://tceac.tc.br/2022/07/04/tce-ac-faz-o-pre-lancamento-do-portal-de-ouvidoria-
popular/ 
 
TCE-CE 
Mais de 6.300 processos são julgados pelos conselheiros do TCE Ceará no 1º 
semestre de 2022 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará realizou o julgamento de 6.347 
processos no primeiro semestre de 2022 (de janeiro a junho), por meio da 
ferramenta Plenário Virtual. Foram analisados 1.054 processos no Pleno, 2.900 
na 1ª Câmara e 2.393 na 2ª Câmara. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5002-mais-de-6-300-processos-
sao-julgados-pelos-conselheiros-do-tce-ceara-no-1-semestre-de-2022 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCE-ES 
TCE-ES mobiliza controladores internos para participar do Programa Nacional de 
Transparência Pública 
 
Controladores internos e os responsáveis pelos portais de transparência das 
unidades gestoras de norte a sul do Estado participaram, na tarde dessa segunda-
feira (04), de uma reunião operacional para dar início ao Programa Nacional de 
Transparência Pública. O encontro virtual reuniu cerca de 100 profissionais.  A 
reunião foi um treinamento e etapa preliminar do 1º projeto do Programa, que é o 
“Levantamento Nacional da Transparência Pública”. 
https://www.tcees.tc.br/tce-es-mobiliza-controladores-internos-para-participar-do-
programa-nacional-de-transparencia-publica/ 
 
TCE-MT 
Avaliação dos portais transparências das unidades gestoras em debate no TCE-
MT 
 
A Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
promoveu, nesta segunda-feira (4), treinamento sobre a avaliação dos portais 
transparências das unidades gestoras. O encontro virtual integrou o Programa 
Nacional de Transparência Pública, coordenado pelo conselheiro e ouvidor-geral 
do TCE-MT, Antonio Joaquim. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/avaliacao-dos-portais-transparencias-das-
unidades-gestoras-em-debate-no-tce-mt/54427 
 
Ouvidoria Para Todos: TCE-MT promove oficina presencial para capacitar 
ouvidores municipais no cumprimento de legislação 
 
Como parte integrante do Conexão TCE, o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
(TCE-MT) promove, na tarde desta quinta-feira (7) em Barra do Garças, oficina de 
capacitação prevista no Projeto Ouvidoria Para Todos. A atividade visa orientar 
ouvidores municipais de órgãos públicos para que cumpram com eficiência as 
obrigações estabelecidas pela Lei Federal 13.460/2017, que instituiu o Código de 
Defesa dos Usuários do Serviço Público. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/ouvidoria-para-todos-tce-mt-promove-oficina-
presencial-para-capacitar-ouvidores-municipais-no-cumprimento-de-
legislacao/54425 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

 
TCM-RJ 
TCMRJ recebe Atricon e acerta detalhes para Encontro Nacional em novembro 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCMRJ), Luiz Antonio 
Guaraná, participou de reunião com a diretoria da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), na manhã desta segunda-feira (04/07), no 
Rio de Janeiro. Ao lado do presidente da Atricon, Cezar Miola, e de outros 15 
integrantes da entidade, foi discutida a organização da oitava edição do Encontro 
Nacional de Tribunais de Contas, prevista antes para ocorrer em Aracaju (SE), 
mas que acabou transferida para o Rio de Janeiro. A escolha da cidade se deu 
em comum acordo entre todas as instituições envolvidas, e o Encontro está 
previsto para o mês de novembro. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16209&detalhad
a=2&downloads=0 
 
TCE-SP 
Terceiro Setor recebeu mais de R$ 88 bi do Estado e dos municípios nos últimos 
três anos 
 
Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) mostra que o Governo Estadual e as administrações municipais 
paulistas, exceto a da Capital, destinaram R$ 88.144.807.275,13 nos últimos três 
anos para manter os serviços prestados por 13.569 entidades do Terceiro Setor. 
Dentre as várias modalidades de parcerias firmadas com as denominadas 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs), no período de 2019 a 2021, os 
municípios repassaram R$ 46.860.186.429,96 – uma média de R$ 1.368,07 por 
habitante. Somente ao longo do último ano o montante transferido chegou a R$ 
18.192.578.395,43. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-terceiro-setor-recebeu-mais-r-88-bi-estado-e-
municipios-ultimos-tres-anos 
 
TCM-SP 
Rádio CBN informa que prefeito pretende assinar aditivo no contrato de 
iluminação para reformar semáforos de São Paulo 
 
A rádio CBN veiculou na segunda-feira (04/07) uma notícia informando que o 
prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que vai assinar até o fim deste 
mês o aditivo de contrato na PPP da iluminação para fazer a reforma da rede de 
semáforos da capital paulista. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo autorizou a retomada da licitação de quase novecentos 
milhões de reais para o serviço, mas o processo estava paralisado devido a 
problemas técnicos no edital.  
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48370 
 



 
 

	 	

Auditor do TCMSP ministra treinamento sobre Programa Nacional de 
Transparência Pública 
 
O agente de fiscalização João Roberto Lima, lotado na Subsecretaria e 
Fiscalização e Controle (SFC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
(TCMSP), realizou, na sexta-feira (1/07), treinamento voltado aos controladores 
públicos, com o objetivo de facilitar o preenchimento do questionário eletrônico de 
avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública. Participaram do 
encontro representantes das Controladorias da Prefeitura de São Paulo, Câmara 
Municipal e TCMSP. Pela Corte de Contas paulistana, estiveram presentes o 
Controlador Interno, Marcos Chust, e a agente de fiscalização Ana Amélia 
Botelho. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/48370 
 
TCE-SE 
Projeto que visa assessorar municípios na realização de obras é apresentado ao 
TCE 
 
Na manhã desta terça-feira, 05, o presidente do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu a coordenadora geral do 
ProjetarSE, Shirley Dantas. Em sua segunda visita à Casa, a coordenadora pôde 
apresentar a iniciativa do Instituto Banese que tem como finalidade oferecer apoio 
e assessoria técnica em obras públicas aos municípios sergipanos. 
http://www.tce.se.gov.br/SitePages/noticia.aspx?postID=2034 
 


