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TCE-AL 
TV Cidadã entrevista Secretária de Comunicação do TSE sobre combate à desinformação 
durante o período eleitoral 
 
Durante o I Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, realizado em 
Florianópolis (SC), a TV Cidadã (canal 35.2) entrevistou a Secretária de Comunicação do 
Superior Tribunal Eleitoral (TSE), Giselly Siqueira, que falou sobre as estratégias do TSE 
de combate à desinformação durante o período eleitoral. 
https://www.tceal.tc.br/view/ver-
noticia.php?c=NDk3OQ==&titulo=TV_Cidad%C3%A3_entrevista_Secret%C3%A1ria_de_
Comunica%C3%A7%C3%A3o_do_TSE_sobre_combate_%C3%A0_desinforma%C3%A7
%C3%A3o_durante_o_per%C3%ADodo_eleitoral&cat=MQ== 
 
TCE-AM 
Abertura do ano letivo da ECP do TCE-AM será marcada por seminário sobre o controle 
das contas públicas no direito eleitoral 
 
No dia 03 de março, a Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM) fará a abertura do ano letivo da ECP, em parceria com a Alfa Escola 
de Direito (Unialfa-Fadisp), com um seminário sobre o impacto do controle de contas no 
Direito Eleitoral. 
https://www2.tce.am.gov.br/?p=62472 
 
TCE-MA 
TCE entregará certificados de avaliação relativa ao Programa Nacional de Transparência 
Pública 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) realizará a entrega dos 
certificados relativos à avaliação dos portais da transparência dos entes públicos sob sua 
jurisdição promovida no contexto do Programa Nacional de Transparência Pública. O 
Programa Nacional de Transparência Pública é uma iniciativa da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e tem como finalidade assegurar aos cidadãos 
o direito fundamental de ser informado em relação aos aspectos ligados à administração 
pública, nos níveis federal, estadual ou municipal, conforme estabelece a Lei n° 
12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. 
https://www.tcema.tc.br/index.php/noticias/2534-tce-entregara-certificados-de-avaliacao-
relativa-ao-programa-nacional-de-transparencia-publica 
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TCE-MS 
TCE-MS elege presidente nesta sexta-feira, 24 de fevereiro 
 
Edição extra do Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-
feira, 23 de fevereiro, traz o despacho da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS 
(Secex) com a inscrição de uma chapa para a eleição dos Membros do Corpo Diretivo do 
TCE-MS para o biênio 2023-2024. 
https://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6938/tce-ms-elege-presidente-nesta-sexta-
feira-24-de-fevereiro 
 
TCM-PA 
Senado Federal se coloca à disposição de parceria no projeto do TCMPA pela educação 
 
O senador Beto Faro esteve na sede do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará 
reunindo com o conselheiro Cezar Colares, para tratar do projeto “Fortalecimento da 
Educação nos Municípios do Pará”, que teve sua primeira etapa no arquipélago do Marajó. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/senado-federal-se-coloca-a-disposicao-de-parceria-no-
projeto-do-tcmpa-pela-educacao/ 
 
TCE-PR 
EGP abre vagas para oficinas de formação de preços em licitações públicas 
 
A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) está 
com inscrições abertas para quatro oficinas presenciais de formação de preços nas 
licitações para aquisição de produtos e contratação de serviços pela administração pública. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/egp-abre-vagas-para-oficinas-de-formacao-de-precos-
em-licitacoes-publicas/10269/N 
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