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TCE-MT 
TCE-MT e Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá buscam solução para filas do SUS 
 
Sob presidência do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, a Comissão Permanente de 
Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) se reuniu 
com representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá para tratar da fila de 
cirurgias eletivas e exames de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) na 
Capital. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/tce-mt-e-secretaria-municipal-de-saude-de-cuiaba-
buscam-solucao-para-filas-do-sus/55606 
 
TCE-MG 
TCEMG fiscaliza R$ 1,65 bilhão repassados aos municípios pelo acordo com a Vale 
 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais fiscalizou o montante de R$ 1,65 bilhão, repassados 
aos municípios mineiros, referente ao acordo de reparação dos danos decorrentes do 
rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626124 
 
TCE-PR 
TCE-PR determina que Guaratuba respeite teto remuneratório para servidores 
 
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) determinou que o Município 
de Guaratuba (Litoral) passe a aplicar de forma correta o teto remuneratório para 
servidores públicos municipais previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, no 
qual devem ser incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-determina-que-guaratuba-respeite-teto-
remuneratorio-para-servidores/10223/N 
 
TCM-RJ 
Prefeitura apresenta projetos de concessão ao TCMRio 
 
O presidente em exercício do TCMRio, conselheiro Thiago Kwiatkowski Ribeiro, recebeu 
hoje (30/01), o secretário municipal de coordenação governamental, Jorge Luiz de Souza 
Arraes. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16704&detalhada=3&d
ownloads=0 
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TCE-SP 
TCESP e USP celebram convênio para incentivar ODS no Estado e municípios 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e a Universidade de São Paulo 
(USP) assinaram, hoje (31/1), às 15h00, no Auditório Nobre, na Capital, convênio visando 
à cooperação entre os órgãos na elaboração e execução de projetos/ações para a 
concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Estado e 
municípios paulistas. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-e-usp-celebram-convenio-para-incentivar-ods-
estado-e-municipios 
 
Uma entre quatro das 762 obras paradas é da área de Educação 
 
De acordo com levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP), o território paulista possui 762 obras atrasadas ou paralisadas. Uma a cada 
quatro obras com problemas de cronograma – um total de 203 empreendimentos -, é 
referente ao setor da Educação. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-entre-quatro-762-obras-paradas-e-area-educacao 
 
TCM-SP 
Conselheiro Eduardo Tuma assume presidência do Tribunal de Contas do Município de SP 
 
Em Sessão Especial realizada segunda-feira (30/1), o conselheiro Eduardo Tuma tomou 
posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) 
para o exercício de 2023. Também assumiram os respectivos postos o vice-presidente 
Roberto Braguim e o corregedor João Antonio da Silva Filho. Entre as autoridades 
presentes na sede da Corte paulistana esteve o prefeito Ricardo Nunes. 
https://portal.tcm.sp.gov.br/Pagina/56355 
 
TCE-TO 
Posse da nova Mesa Diretora do TCE/TO acontece nesta quinta-feira, 2 de fevereiro 
 
A nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) toma posse, durante 
Sessão Especial Solene, na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro, às 9 horas, no Auditório 
Brigadeiro Felipe Antônio Cardoso, do TCE, localizado no Prédio Sede. O evento também 
contará com transmissão ao vivo pelo canal da Corte no Youtube. 
https://www.tceto.tc.br/posse-da-nova-mesa-diretora-do-tce-to-acontece-nesta-quinta-
feira-2-de-fevereiro/ 
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