ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

ANO I, Nº 04

31 de maio de 2019

JULGADOS DO TCU
NORMATIVOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL e CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS.
ACÓRDÃO Nº 969/2019 – TCU – Plenário.
9.7. determinar ao Ministério da Economia, em conjunto, se for o
caso, com a Controladoria-Geral da União, que:
9.7.1. adote, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da ciência
desta deliberação, as providências necessárias para alterar a
sistemática de recebimento de informações pelo Siconfi e
adequar a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 424/2016, de
forma a:
9.7.1.1 atender aos requisitos de publicação oficial dos relatórios,
nos termos dos arts. 37,caput, da Constituição de 1988 e 51, 52 e
55 da LRF; e
9.7.1.2. assegurar que os relatórios de gestão fiscal contenham
obrigatoriamente as assinaturas previstas no art. 54 da LRF.
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, GARANTIAS e ATUALIZAÇÃO DO
REGISTRO CONTÁBIL.
ACÓRDÃO Nº 973/2019 – TCU – Plenário.
9.7. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional a respeito da
necessidade de, doravante, atualizar tempestivamente os saldos
dos contratos garantidos, na forma dos arts. 48,caput, e 50, inciso
II, da Lei Complementar 101/2000, a fim de que os registros
constantes do Siafi reflitam com fidedignidade os saldos das
garantias e das contragarantias da União e de que seja evitada a
repetição de ocorrências de diferença entre os valores
registrados naquele sistema e os publicados nos relatórios de
gestão fiscal;
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, GARANTIAS e ATUALIZAÇÃO DO
REGISTRO CONTÁBIL.
ACÓRDÃO Nº 973/2019 – TCU – Plenário.
9.7. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional a respeito da
necessidade de, doravante, atualizar tempestivamente os saldos
dos contratos garantidos, na forma dos arts. 48,caput, e 50, inciso
II, da Lei Complementar 101/2000, a fim de que os registros
constantes do Siafi reflitam com fidedignidade os saldos das
garantias e das contragarantias da União e de que seja evitada a
repetição de ocorrências de diferença entre os valores
registrados naquele sistema e os publicados nos relatórios de
gestão fiscal;

PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. PORTARIA SGO/SOF/ME Nº 2, DE
23 DE MAIO DE 2019. Altera parte dos prazos para as atividades
do processo orçamentário federal no exercício de 2019.
ARTIGOS/NOTÍCIAS
SISTEMA DE CUSTOS. A informação de custos como ferramenta
de gestão na Universidade Federal Rural da Amazônia.

