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TCE-AC 
Meio Ambiente: TCE apresenta Painel de Indicadores Ambientais durante reunião 
 
Com o objetivo de apresentar e debater a situação do Meio Ambiente no Acre e monitorar 
as políticas públicas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), por meio da Escola de 
Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima, realizou, nesta segunda-feira, 27,  a reunião de 
apresentação do Projeto Painel de Indicadores Ambientais do Estado do Acre (PIAA), no 
plenário da Corte de Contas. 
https://tceac.tc.br/2023/02/27/meio-ambiente-tce-apresenta-painel-de-indicadores-
ambientais-durante-reuniao/ 
 
TCE-ES 
Tribunal de Contas assina convênio de cooperação para promover desenvolvimento 
sustentável 
 
O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro 
Rodrigo Chamoun, assinou, na noite de sexta-feira (24), um convênio de cooperação para 
promover os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao lado do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES), da Associação das Câmaras Municipais e 
de Vereadores do Espírito Santo (Ascamves), e de representantes da Academia, o TCE-
ES vai fomentar melhorias sustentáveis para a sociedade capixaba. 
https://www.tcees.tc.br/tribunal-de-contas-assina-convenio-de-cooperacao-para-
promover-desenvolvimento-sustentavel/ 
 
TCE-GO 
TCE-GO acompanha a construção do Complexo Oncológico do Estado 
 
O conselheiro Sebastião Tejota, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), 
visitou hoje (24/fev) o canteiro de obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado 
de Goiás (Cora). A unidade hospitalar, quando concluída, terá cerca de 45 mil metros 
quadrados, com 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia e centros de exames 
por imagem e de infusão quimioterápica, cuja obra está avaliada em mais de R$ 420 
milhões. A previsão de entrega da primeira etapa, a ala infantil, é de 18 meses. 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-acompanha-a-construcao-do-complexo-oncologico-do-
estado 
 
TCE-PR 
Balsa Nova anula licitação para agência de publicidade suspensa pelo TCE-PR 
 
O Município de Balsa Nova anulou o edital da Concorrência nº 2/21, que havia sido 
suspensa de forma cautelar pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) por 
indícios de irregularidade. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/balsa-nova-anula-licitacao-para-agencia-de-
publicidade-suspensa-pelo-tce-pr/10271/N 
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TCE-MT 
Comissão de Saúde do TCE-MT emite nota recomendatória às secretarias municipais e 
estadual sobre atualização cadastral e intervenção na fila de espera 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) emitiu nota 
recomendatória à secretária de saúde do estado e dos municípios, bem como aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) para que adotem medidas para cumprir o decreto que 
dispõe sobre a atualização cadastral e intervenção na fila de espera na regulação. 
https://www.tce.mt.gov.br/noticias/comissao-de-saude-do-tce-mt-emite-nota-
recomendatoria-as-secretarias-municipais-e-estadual-sobre-atualizacao-cadastral-e-
intervencao-na-fila-de-espera-do-sus/55750 
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