
    
       TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 

  GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lts. 01 e 02 – Palmas/TO. CEP: 77.002-006 

OFÍCIO CIRCULAR NO 015/2007 - GABPR 
 

                                                                               Palmas, 26 de outubro de 2007. 
 

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) 
 
Assunto: Convocação – 2ª Reunião Temática – novembro  

 
 

Senhor (a) Gestor (a), 
 

Dando prosseguimento à implantação do Plano de Contas Único e com base no calendário de 
reuniões proposto na 1ª Reunião Temática, temos a satisfação de convocá-los para o nosso próximo passo: a 
2ª Reunião Temática, que será realizada por Relatoria, nos dias 19 a 23 e 26 de novembro, de acordo com a 
tabela abaixo:  

 
 19/11  (segunda-feira) - Unidades Gestoras da 3ª Relatoria - Região Sudoeste   
 20/11  (terça-feira) - Unidades Gestoras da 2ª Relatoria - Região Central   
 21/11  (quarta-feira) - Unidades Gestoras da 1ª Relatoria - Região Extremo Norte   
22/11  (quinta-feira) - Unidades Gestoras da 4ª Relatoria - Região Norte   
23/11  (sexta-feira) - Unidades Gestoras da 5ª Relatoria - Região Sudeste   
26/11  (segunda-feira) - Unidades Gestoras da 6ª Relatoria - Região Centro Norte   
  
Deverão confirmar presença e participar: 
- um servidor, preferencialmente efetivo, atuante do Poder Legislativo; 
- um servidor, preferencialmente efetivo, atuante do Poder Executivo; 
- o contador e 
-o responsável pelo desenvolvimento do software. 
 
Todos os participantes deverão estar devidamente cadastrados, conforme solicitado no Oficio 

Circular n° 07/2007.  
Nesta reunião serão tratados temas como: Plano de Contas Único, Orçamento para 2008, 

certificação digital, e assuntos pertinentes à transmissão de dados. 
Quanto à Certificação Digital, orientamos a todos conhecerem as empresas Autoridades 

Certificadoras que atendem aqui no Tocantins, quais sejam: CAIXA, SERASA E SERPRO nos endereços 
abaixo, as quais terão representantes para fins de orientação ou mesmo recebimento da documentação para 
registro, quando for o caso. 

 
https://icp.caixa.gov.br/asp/certificados.asp - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
www.certificadosdigitais.com.br/compras - SERASA 
https://ccd.serpro.gov.br/serproacf/ - SERPRO. 
 
Para tanto, solicitamos o preenchimento da ficha de confirmação de presença que se encontra no 

site oficial do TCE, www.tce.to.gov.br, na janela SICAP–Apoio aos Jurisdicionados, até o dia 14/11, 
impreterivelmente. 

Para maiores esclarecimentos, ligue (63) 3218-5938/5911 e o e-mail sicap@tce.to.gov.br. 
 
Atenciosamente, 

 

Tel.: (63) 3218.5803 – Fone/Fax: (63) 3218.5835 
site: www. tce.to.gov.br 

https://icp.caixa.gov.br/asp/certificados.asp
http://www.certificadosdigitais.com.br/compras
https://ccd.serpro.gov.br/serproacf/
http://www.tce.to.gov.br/
mailto:sicap@tce.to.gov.br

