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TCU 
Banco Interamericano de Desenvolvimento publica estudo de caso sobre a Fiscalização 
Contínua de Folha de Pagamento 
 
Banco Interamericano Desde 2015, o Tribunal de Contas da União (TCU) realiza a 
Fiscalização Contínua de Folha de Pagamento, ou FCFP. O objetivo é auditar e monitorar 
os recursos que são gastos com as folhas de pagamento da administração pública, para 
garantir que sejam usados em conformidade com a legislação que rege as remunerações 
dos servidores ativos, inativos e pensionistas. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/banco-interamericano-de-desenvolvimento-
publica-estudo-de-caso-sobre-a-fiscalizacao-continua-de-folha-de-pagamento.htm 
 
Tribunal fiscaliza Programa Pátria Voluntária 
 
A auditoria do TCU apontou a ausência de previsão constitucional e legal para o modelo 
utilizado na gestão pública de recursos financeiros privados oriundos de doações, no 
âmbito do PNIV, dando ensejo à “destinação ilegal dos recursos, por parte da Casa Civil”. 
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tribunal-fiscaliza-programa-patria-voluntaria.htm 
 
TCE-CE 
Resultados do Cientista Chefe Infraestrutura Viária são apresentados em Workshop no 
TCE Ceará 
 
O balanço das principais atividades realizadas no primeiro ano do programa Cientista 
Chefe Infraestrutura Viária foi apresentado nesta segunda-feira (20/3), durante o 3º 
Workshop realizado pela Escola de Contas do TCE Ceará, Instituto Plácido Castelo (IPC), 
em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Funcap).  
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/5333-resultados-do-cientista-chefe-
infraestrutura-viaria-sao-apresentados-em-workshop-no-tce-ceara 
 
TC-DF 
TCDF lança painel digital que amplia acesso do cidadão às contas distritais 
 
Imagine um sistema com o qual o cidadão possa fiscalizar, detalhadamente, os gastos 
realizados por órgãos e entidades do complexo administrativo do DF, inclusive 
identificando as fontes de recursos, as empresas credoras e os projetos executados com 
o dinheiro público? 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-lanca-painel-digital-que-amplia-acesso-do-cidadao-as-
contas-distritais/ 
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TCE-MA 
TCE concede Selo Ouro de Transparência ao governo do Estado 
 
Com a entrega do Selo Ouro de Transparência ao governo maranhense, o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MA) concluiu, na última segunda-feira (20), a entrega dos 
certificados relativos à avaliação dos portais da transparência dos entes públicos sob sua 
jurisdição, promovida no contexto do Programa Nacional de Transparência Pública. A 
entrega do selo se deu durante a solenidade de lançamento do novo Portal da 
Transparência do Governo Estado, no Palácio Henrique da La Rocque. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2555-tce-concede-selo-ouro-de-transparencia-
ao-governo-do-estado 
 
TCE-PR 
TCE-PR recomenda que a Lapa adote providências para retomar obras paradas 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) recomendou que, dentro 
de dez meses, a Prefeitura da Lapa adote as providências necessárias para dar início à 
retomada de cinco obras paralisadas nesse município da Região Metropolitana de Curitiba, 
cujo valor totaliza R$ 10.598.803,04.V 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-recomenda-que-a-lapa-adote-providencias-
para-retomar-obras-paradas/10323/N 
 
TCE-PE 
Pernambuco consegue zerar número de lixões no Estado 
 
Pernambuco tem um novo Marco Zero. O estado alcançou a meta de zerar o número de 
lixões a céu aberto nos seus 184 municípios. A conquista histórica é resultado do trabalho 
do Tribunal de Contas do Estado que, ao longo dos últimos 10 anos vem atuando para 
eliminar os lixões, juntamente com as instituições parceiras, Ministério Público do Estado 
(MPPE), a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e Agência Estadual 
de Meio Ambiente (CPRH). 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/415-2023/marco/6941-
atuacao-do-tce-pernambuco-consegue-zerar-numero-de-lixoes-no-estado 
 
TCE-RJ 
Secretaria de Planejamento e Gestão apresenta PPA 2024-2027 ao TCE-RJ 
 
A construção do Plano Plurianual 2024-2027 foi tema de apresentação da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) para a Presidência do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O titular da pasta, Nelson Rocha, subsecretários e 
técnicos da Seplag foram recebidos dia 20 de março pelo conselheiro-presidente, Rodrigo 
Melo do Nascimento, no Salão Nobre da Corte de Contas. 
https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/secretaria_de_planejamento_e_gestao_apresent
a_ppa_2024_2027_ao_tce_rj 
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TCM-RJ 
Cojus divulga pesquisa de jurisprudência e súmulas do STF e STJ relativas aos TCs 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro informa que já se encontra em seu 
site o estudo composto por enunciados de jurisprudência e temas de repercussão geral do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), relativos aos 
Tribunais de Contas e ao Controle Externo. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16771&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RR 
Relator da Saúde determina inspeção para verificar legalidade de participação de empresa 
em licitação 
 
O relator da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) do biênio 2023/2024, conselheiro 
Bismarck Dias de Azevedo, por meio de despacho expedido dia 14 de março, determinou 
uma inspeção para averiguar a legalidade da participação da empresa Meio Dia Refeições 
LTDA no processo licitatório da Sesau nº 20101015046/2020.54. 
https://www.tcerr.tc.br/portal/noticia/2002 
 
TCE-SP 
Levantamento do TCESP mostra piora na gestão previdenciária de municípios paulistas 
 
O Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal (IEG-Prev/Municipal) de 2022 
indica queda na qualidade da administração das aposentadorias e pensões dos servidores 
nas cidades paulistas que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-levantamento-tcesp-mostra-piora-gestao-previdenciaria-
municipios-paulistas 
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