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TCE-AC 
TÉCNICOS DO TCE/RO VISITAM ESCOLAS NO ACRE CONSIDERADAS 
MODELO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 
Técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia estão no Acre desde 
segunda-feira, 27, e visitam escolas do Acre consideradas modelo em educação 
inclusiva. O Tribunal de Rondônia está realizando uma auditoria operacional e 
durante os trabalhos as escolas estaduais do Acre Clinio Brandão e Clarisse 
Fecury foram identificadas por boas práticas de ensino, principalmente no que se 
refere à educação inclusiva. 
https://tceac.tc.br/2022/06/28/tecnicos-do-tce-ro-visitam-escolas-no-acre-
consideradas-modelo-em-educacao-inclusiva/ 
 
TCE-AP 
Escolas de Mazagão recebem visitas do Tribunal de Contas 
 
Escolas municipais e estaduais de Mazagão recebem o Projeto Juntos pela 
Educação, uma iniciativa do Tribunal de Contas do Amapá que tem como objetivo 
identificar boas práticas e superar deficiências na educação. Este é o sétimo 
município visitado. A iniciativa faz parte da programação do IV TCE na 
Comunidade, que acontece no município nos dias 30 de junho (quinta-feira), 1 e 2 
de julho (sexta e sábado). 
http://www.tce.ap.gov.br/noticias/escolas-de-mazagao-recebem-visitas-do-
tribunal-de-contas 
 
TCE-CE 
TCE Ceará emite recomendação sobre PPP para universalizar esgotamento 
sanitário na Região Metropolitana de Fortaleza 
 
Por unanimidade de votos, o pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 
em sessão realizada nesta terça-feira (28/6), fez recomendação à Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará (Cagece) acerca de edital de licitação (concorrência 
pública internacional) para realizar Parceria Público Privada (PPP) referente à 
universalização do esgotamento sanitário em municípios integrantes da Região 
Metropolitana de Fortaleza. O montante máximo total estimado para a contratação 
é de R$ 28 bilhões (R$ 10.599.259.634,00 para o bloco 1 e de R$ 
17.458.990.982,00 para o bloco 2), equivalente ao valor nominal estimado dos 
pagamentos a serem realizados pela Cagece, a título de contraprestação mensal, 
ao longo da vigência do contrato, que será de 30 anos. 
https://www.tce.ce.gov.br/comunicacao/noticias/4993-tce-ceara-emite-
recomendacao-sobre-ppp-para-universalizar-esgotamento-sanitario-na-regiao-
metropolitana-de-fortaleza 
 



 
 

	 	

TCE-GO 
TCE-GO emite Parecer Prévio pela aprovação das Contas do Governador, 
Exercício 2021 
 
As Contas Anuais do Governador de Goiás, Exercício de 2021, receberam 
Parecer Prévio favorável à aprovação, no julgamento realizado hoje (28/jun), em 
Sessão Plenária Extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O 
conselheiro Celmar Rech foi o relator do processo e, considerou, dentre outros 
pontos, a apresentação das contas no prazo legal, o relatório técnico do Serviço 
de Contas de Governo, a manifestação do Ministério Público de Contas e que 
“incumbe ao Poder Legislativo, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas, o 
consequente julgamento das Contas Anuais do Governador.” 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-emite-parecer-previo-pela-aprovacao-das-
contas-do-governador-exercicio-2021 
  
TCE-MT 
Por unanimidade, Pleno aprova contas de gestão da ALMT 
 
Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
julgou regulares as contas anuais de gestão da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT). O processo, referente ao exercício de 2019, foi apreciado durante 
a sessão ordinária desta terça-feira (28). O relator do balanço, conselheiro 
Antonio Joaquim, destacou que a ALMT apresentou resultados satisfatórios e 
respeitou os imperativos constitucionais e legais que regulam sua atividade 
administrativa, financeira, patrimonial e orçamentária. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/por-unanimidade-pleno-aprova-contas-de-
gestao-da-almt/54383 
 
TCE-RO 
TCE-RO apresenta em audiência pública na ALE-RO o planejamento da auditoria 
na política de educação inclusiva 
 
O andamento da auditoria deflagrada pelo Tribunal de Contas (TCE-RO) com o 
objetivo de avaliar se a política de educação inclusiva no Estado de Rondônia 
está implementada de forma eficiente, eficaz e efetiva foi destacado durante a 
audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na última sexta-feira 
(24/6), reunindo ainda representantes de instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor, além de muitos pais, mães e alunos. 
https://tcero.tc.br/2022/06/27/tce-ro-apresenta-em-audiencia-publica-na-ale-ro-o-
planejamento-da-auditoria-na-educacao-inclusiva/ 
 
 
 
 
 



 
 

	 	

TCE-SP 
Tribunal identifica 845 obras paralisadas ou atrasadas no Estado 
 
Atualmente, o Estado de São Paulo possui 845 obras paralisadas ou atrasadas, 
sob responsabilidade do Governo Estadual ou dos municípios. Ao longo de um 
período de três anos, desde que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) começou a monitorar as obras públicas com problemas de cronograma, 
a quantidade de empreendimentos parados ou atrasados no território paulista caiu 
pela metade. Em 2019, eram 1.677 obras que se enquadravam em uma dessas 
situações. A queda representa um percentual de 50,38%.  
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-identifica-845-obras-paralisadas-ou-
atrasadas-estado 
 


