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TCDF 
TCDF determina a inclusão da Escola SRIA no sistema de matrículas dos 

alunos para o ano letivo de 2023 
  
Na última sexta-feira, dia 6 de janeiro, o Tribunal de Contas do Distrito 

Federal determinou que a Secretaria de Educação do Distrito Federal – 

SEE/DF inclua a Escola Classe SRIA no sistema de matrículas de alunos 

para o ano letivo de 2023, além de liberar o acesso aos professores para 

a escolha das classes. 
https://www2.tc.df.gov.br/tcdf-determina-a-inclusao-da-escola-sria-no-

sistema-de-matriculas-dos-alunos-para-o-ano-letivo-de-2023/ 
  
TCE-MT 
Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do TCE-MT 

lidera debate sobre conservação e monitora políticas de resíduos sólidos 
  
O debate acerca da conservação dos biomas mato-grossenses e sua 

influência direta na contenção dos prejuízos causados pelo aquecimento 

global ganhou reforço em 2022 com as ações da Comissão Permanente 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade (CPMAS) do Tribunal de Contas de 

Mato Grosso (TCE-MT).  
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comissao-permanente-de-meio-

ambiente-e-sustentabilidade-do-tce-mt-lidera-debate-sobre-conservacao-

e-monitora-politicas-de-residuos-solidos/55545 
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TCE-RO 
CORREGEDORIA GERAL DO TCE SUSPENDE SERVIDOR PÚBLICO 

POR INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE CONDUTA EM REDES 

SOCIAIS 
  
O Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

determinou a aplicação de suspensão de 10 (dez) dias sem remuneração 

a servidor integrante da carreira de auditoria, inspeção e controle externo. 

A decisão se deu após o devido processo administrativo disciplinar, 

instaurado em razão de denúncia de que o servidor estaria propagando 

“manifestação político-partidária e notícias falsas em rede social 

(facebook). 

https://tcero.tc.br/2023/01/11/corregedoria-geral-do-tce-suspende-

servidor-publico-por-inobservancia-de-normas-de-conduta-em-redes-

sociais/ 
  
TCE-SC 
TCE/SC se reúne com chefes do Executivo e do LegislativoTCE/SC se 

reúne com chefes do Executivo e do Legislativo 
  
O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), 

conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, e o corregedor-geral da 

Corte de Contas, conselheiro José Nei Ascari, realizaram duas visitas 

institucionais na tarde desta terça-feira (10/1). 

https://www.tcesc.tc.br/tcesc-se-reune-com-chefes-do-executivo-e-do-

legislativo 
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TCE-SP 
Estado de São Paulo tem 762 obras paralisadas ou atrasadas 
  
O número de obras atrasadas e paralisadas em todo o Estado de São 

Paulo diminuiu ao longo de 2022. Enquanto no primeiro trimestre foram 

registrados 845 projetos com problemas de cronograma na Capital e em 

municípios da Região Metropolitana, do interior e do litoral paulista, o 

saldo do terceiro trimestre caiu para 762. Nesse período, 108 obras foram 

concluídas e houve a redução de 83 empreendimentos com problemas. 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-estado-sao-paulo-tem-762-obras-

paralisadas-ou-atrasadas 
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