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TCU 
TCU aponta R$ 2,9 bilhões anuais pagos com indícios de irregularidades 
 
Sob a relatoria do ministro Aroldo Cedraz, o Tribunal de Contas da União realizou 
acompanhamento dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) nas folhas de pagamento de junho de 2021 (R$ 75,8 bilhões) e dezembro de 
2021 (R$ 50,8 bilhões), alcançando R$ 127 bilhões, com 36 milhões de registros em cada 
folha. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-aponta-r-2-9-bilhoes-anuais-pagos-com-
indicios-de-irregularidades.htm 
 
TCE-BA 
Auditoria do TCE/BA aponta fragilidades em programa de contratação de apenados e 
egressos do sistema prisional 
 
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) realizou uma auditoria com o intuito 
de avaliar se as ações do governo para execução do Programa de Inserção de Apenados 
e Egressos no Mercado de Trabalho (Pró-Trabalho) permitem atestar seu funcionamento 
e alcance dos objetivos propostos no Decreto Estadual nº 14.764/2013, tendo sido 
constatado no relatório auditorial que existem algumas fragilidades no programa de 
contratação. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/auditoria-do-tce-ba-aponta-fragilidades-em-programa-
de-contratacao-de-apenados-e-egressos-do-sistema-prisional 
 
TCE-ES 
Em auditoria, TCE-ES conclui que municípios do ES não implementaram “Busca Ativa” de 
forma completa 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) concluiu uma auditoria 
operacional que avaliou se o processo de Busca Ativa Escolar estaria sendo capaz de 
identificar o aluno que está em situação de abandono escolar ou em iminência de 
abandono, e como está ocorrendo a atuação intersetorial entre as Secretarias de 
Educação, de Saúde, de Assistência Social e o Conselho Tutelar nos municípios, conforme 
metodologia do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). 
https://www.tcees.tc.br/em-auditoria-tce-es-conclui-que-municipios-do-es-nao-
implementaram-metodologia-de-busca-ativa-de-forma-completa/ 
 
TCM-PA 
Ex-gestor do Fundo de Educação de Ipixuna do Pará terá de devolver R$ 13,2 milhões 
 
O Plenário do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) não aprovou a 
prestação de contas de 2020 do Fundo Municipal de Educação de Ipixuna do Pará, de 
responsabilidade de Wellington Carvalho, devido a várias irregularidades. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/ex-gestor-do-fundo-de-educacao-de-ipixuna-do-para-
tera-de-devolver-r-132-milhoes/ 
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TCE-PI 
TCE-PI realiza Fiscalização Ordenada em 11 hospitais de Teresina nesta sexta (10) 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí realiza nesta sexta-feira (10) mais uma série de 
fiscalizações ordenadas, que são feitas de forma surpresa, in loco, executadas em regime 
de força-tarefa de forma simultânea, num único dia, utilizando todo aparato de trabalho 
disponível, reunindo técnicos e auditores. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-pi-realiza-fiscalizacao-ordenada-em-11-hospitais-de-teresina-
nesta-sexta-10/ 
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