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TCE-AL 
Presidente do TCE/AL recebe conselheiro do TCE-SE e diretora da Escola 
de Contas do TCM-SP 
  
O Presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Fernando 
Toledo, juntamente a Diretora da Escola de Contas, conselheira Maria 
Cleide, receberam nesta quinta-feira (12) a visita do conselheiro do 
Tribunal de Contas de Sergipe Carlos Pinna, e da Diretora da Escola de 
Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Ana Carla 
Bliacheriene. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk1NA==&cat=MQ==&titulo=presidente-do-tce/al-
recebe-conselheiro-do-tce-se-e-diretora-da-escola-de-contas-do-tcm-sp 
  
TCE-ES 
Presidente participa de solenidade de criação de Gabinete de Gestão de 
Crise para monitorar atos antidemocráticos 
  
“Os atos depredatórios que ocorreram em Brasília foram uma facada no 
coração da democracia do país”, pontou o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro Rodrigo 
Chamoun, na solenidade de assinatura do decreto que cria o Gabinete de 
Gestão de Crise, ocorrida nesta quinta-feira (12), no Palácio Anchieta. O 
Gabinete visa a coordenação das ações da administração pública 
estadual de prevenção, monitoramento e resposta às atividades que 
atentam contra o Estado Democrático de Direito. “Esse decreto institui 
escudo para evitar que essa facada chegue às instituições 
capixabas.  Articulação e operação em nome da preservação da 
democracia”, complementou Chamou. 
https://www.tcees.tc.br/presidente-do-tce-es-participa-de-solenidade-de-
criacao-de-gabinete-de-gestao-de-crise-para-monitorar-atos-
antidemocraticos/ 
  
 
 
 
 



 

 

 
 
TCE-GO 
TCE-GO cria Comitê de Segurança da Informação 
  
O presidente Saulo Mesquita criou o Comitê de Segurança da Informação 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) para garantir a manutenção 
e melhoria contínua do Sistema de Gestão de Segurança da Informação 
(SGSI) em conformidade com os requisitos legais e boas práticas 
estabelecidas na norma ISO 27001 
https://portal.tce.go.gov.br/-/tce-go-cria-comite-de-seguranca-da-
informac-1 
 
Portal do IRB dá acesso a mais de 1200 capacitações online 
  
Mais de 1200 ações de capacitações podem ser acessadas por meio do 
Portal IRB Conhecimento, dentro do site do Instituto Rui Barbosa. A 
plataforma divulga o que está disponível online nas escolas de contas dos 
tribunais de contas do Brasil e das escolas de governos e instituições 
convidadas pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (Enccla). 
https://portal.tce.go.gov.br/-/portal-do-irb-da-acesso-a-mais-de-1200-
capacitacoes-online 
  
TCE-MA 
Secretaria de Fiscalização do TCE divulga resultado de avaliação de 
portais da transparência 
  
A Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (Sefis) 
divulgou o resultado da avaliação dos portais da transparência de que 
trata a Ordem de Serviço Sefis n° 24/2022. Os portais analisados integram 
a estrutura do Poder Legislativo. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2505-secretaria-de-
fiscalizacao-do-tce-divulga-resultado-de-avaliacao-de-portais-da-
transparencia 
  
 
 



 

 

 
TCE-MS 
TCE-MS convoca servidores para realização do censo cadastral 
previdenciário 
  
Servidores titulares de cargo efetivo, dependentes, aposentados, 
pensionistas do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vinculados ao 
regime do MSPREV, devem realizar o censo cadastral previdenciário. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6905/tce-ms-convoca-
servidores-para-realizacao-do-censo-cadastral-previdenciario 
  
TCE-SP 
TCESP e Sebrae-SP realizam encontro com gestores públicos no dia 19 
 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) realizam, 
na quinta-feira (19/1), das 9h00 às 17h00, o 2º Encontro com Gestores 
Públicos. 
https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-e-sebrae-sp-realizam-encontro-
com-gestores-publicos-dia-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


