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TCE DECIDE
Subsídio de vereador pode
ser reduzido para atender
limites constitucionais
SAIBA MAIS AQUI

Após lista tríplice,
governador nomeia novo
procurador-geral do MPC

PLANO ESTRATÉGICO 11/15
GANHA SISTEMA DE GESTÃO À VISTA

M
Conselheiro Euler é
reeleito por unanimidade
para a Presidência
no biênio 2014/15

O

Pleno do Tribunal de Contas (TCERO) reelegeu, por unanimidade, o
conselheiro José Euler como
presidente para o biênio 2014-15. Na
mesma sessão, foram eleitos, também por
unanimidade, os conselheiros Paulo Curi
Neto como vice; Edílson de Sousa,
corregedor-geral; Benedito Alves,
presidente da 1ª Câmara; Valdivino
Crispim, presidente da 2ª Câmara;
Francisco Carvalho, ouvidor; e Wilber
Coimbra, presidente da Escola Superior de
Contas. SAIBA MAIS AQUI

embros e
servidores
do Tribunal
de Contas (TCERO) uma nova
ferramenta
implementada
como parte das
ações de
operacionalização e
monitoramento do Plano Estratégico da Corte para o período
2011-15. Trata-se do sistema de gestão à vista, que visa,
entre outros pontos, acompanhar e avaliar a gestão e o
desempenho da instituição.
A apresentação do novo sistema, bem como dos indicadores
e planos de ação que integram o PE 11/15, ocorreu no
auditório do TCE, com a participação da empresa contratada
para realizar a consultoria sobre a execução do Plano
Estratégico do Tribunal, a Associação Brasileira de
Orçamento Público (Abop), representada pelo presidente do
seu Conselho Diretor, Antonio Augusto Oliveira Amado, além
de profissionais da área. SAIBA MAIS AQUI

TCE qualifica membros e servidores com MBA
em Desenvolvimento Humano de Gestores

B

uscando oportunizar formação continuada e possibilitar a
melhoria dos serviços prestados aos jurisdicionados e à
sociedade, o Tribunal de Contas (TCE) oferece este ano aos
seus membros e servidores o MBA – qualificação no mundo
acadêmico – em Desenvolvimento Humano de Gestores.
Para ministrar a especialização, o TCE inscreveu a Fundação Getúlio
Vargas (FGV). No total, foram ofertadas 25 vagas para membros,
procuradores do Ministério Público de Contas e servidores efetivos
que possuam graduação em curso superior, em qualquer área de
formação, e, além disso, exerçam liderança técnica ou função
estratégica gerencial na Corte. SAIBA MAIS AQUI

procurador
do
Ministério
Público de Contas
(MPC-RO),
Adilson Moreira
de Mederios, foi
nomeado para
ocupar a
ProcuradoriaGeral do órgão.
Ele toma posse
no cargo a partir de 1º de janeiro de 2014 e
seu mandato se estende até 31 de
dezembro de 2015.
A nomeação feita pelo governador Confúcio
Moura, publicada no Diário Oficial do
Estado, edição nº 2.306, levou em conta a
lista tríplice definida e encaminhada pelo
MPC, conforme determina a Resolução nº
01/MPC, de 4 de novembro de 2009.
SAIBA MAIS AQUI

O
Estagiários
passam por treinamento

M

ais de 40 estagiários de nível
superior participaram do curso
“Estagiando no TCE”, que teve
como objetivo repassar aos acadêmicos
informações, conhecimentos e rotinas da
Corte durante o período de estágio. O
treinamento foi coordenado pela Escola
Superior de Contas (Escon), em conjunto
com a Secretaria de Gestão de Pessoas
(Segesp). SAIBA MAIS AQUI

Conselheiros do Fundeb
esclarecem dúvidas durante
seminário em Ouro Preto

R

epasse de orientações e
esclarecimento de dúvidas
marcaram o Seminário de
Orientação que o Tribunal de Contas
(TCE), por meio da Escola Superior de
Contas (Escon), realizou em Ouro
Preto do Oeste, voltado a membros dos
Conselhos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de
Magistério (Fundeb) de municípios da região Central e do Vale do Jamari.
SAIBA MAIS AQUI

F

oi divulgado o edital com
o resultado final das
provas objetivas e o
provisório das discursivas,
referentes ao concurso público
do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RO), para preenchimento de 26
vagas de ensino médio e superior. O resultado
está disponível no site do organizador do
certame, o Centro de Seleção e de Promoção
de Eventos da Universidade de Brasília
(Cespe/UnB):
www.cespe.unb.br/concursos/TCE_RO_13.
SAIBA MAIS AQUI

