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Servidores estaduais e federais
participam de curso sobre RDC
ontando com a participação
de servidores públicos
municipais, estaduais e
federais, foi aberto no dia 4
de outubro o curso sobre Regime
Diferenciado de Contratações
Públicas (RDC), uma realização do
Tribunal de Contas (TCE), por meio
da Escola Superior de Contas (Escon). A capacitação tem como
instrutor o técnico do Tribunal de Contas da União (TCU), André
Mendes. O RDC foi instituído em 2011, pela Lei nº 12.462, e
surgiu da necessidade de se realizar contratações para eventos
esportivos, como a Copa das Confederações/2013, a Copa do
Mundo/2014 e as Olimpíadas/2016, e depois, ações do PAC,
bem como obras e serviços de engenharia para o ensino público
e o Sistema Único de Saúde (SUS). SAIBA MAIS AQUI

C

Divulgado resultado final
do concurso do TCE

A

comissão organizadora do
concurso público do
Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RO), para
preenchimento de 26 vagas de
ensino médio e superior, divulgou
no dia 30 de outubro o resultado
final da perícia médica dos
candidatos que se declararam
portadores de necessidades
especiais e ainda a classificação
final do certame, que contou com
mais de 8,1 mil candidatos. O resultado foi homologado por meio
do Edital nº 9/2013, publicado no Diário Eletrônico da Corte de
Contas, edição nº 546, e também disponibilizado no site do
organizador do concurso, 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

Resultado de auditoria
operacional em UCs de
Rondônia é apresentado

F

oram apresentados no dia 28 de
outubro, no Gabinete da
Presidência, os resultados da
auditoria operacional realizada pelo
Tribunal de Contas (TCE-RO) nas unidades de conservação (UCs) do
Estado, como parte do acordo firmado em âmbito nacional pelos TCs
dos estados que compõem a Amazônia Legal e o Tribunal de Contas da
União (TCU). Essa auditoria não tem caráter punitivo e se assemelha a
uma assessoria aos órgãos jurisdicionados, visando apontar soluções e
recomendações para a correção de possíveis problemas ou falhas
identificadas. SAIBA MAIS AQUI

Mais de 80 conselheiros do Fundeb
são capacitados em Rolim de Moura
seminário realizado
pelo Tribunal de
Contas (TCE), por
meio da Escola Superior de
Contas (Escon), em Rolim
de Moura, para
conselheiros do Fundo de
Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb) foi encerrado com a capacitação de 85 membros de 12
Conselhos Municipais. O evento, ocorrido nos dias 23 e 24 de
outubro, contou com a parceria do Ministério Público estadual, por
meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Luzia do Oeste,
da Câmara de Vereadores de Rolim de Moura, cujo plenário sediou
todo o evento, e da União das Câmaras e Vereadores do Estado de
Rondônia (Ucaver). SAIBA MAIS AQUI

O

Contabilidade pública investigativa
será enfocada por conselheiro
substituto em evento na Bahia

O

Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO),
por meio do conselheiro substituto Omar Pires
Dias, fará palestra no dia 5 de novembro
sobre contabilidade pública investigativa durante
evento com o tema “Investigação Financeira:
Integração da Defesa do Patrimônio Público e do
Combate à Corrupção”, realizado no Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
Público da Bahia (CEAP/MP-BA), em Salvador (BA).
A participação do TCE rondoniense foi solicitada pelo
procurador-geral de Justiça do MP de Rondônia,
Héverton Alves de Aguiar, que é presidente do Grupo
Nacional de Combate às Organizações Criminosas
(GNCOC), um dos participantes do evento na capital
baiana. SAIBA MAIS AQUI

Tribunal participa de debates da
Conae 2014 sobre orçamento
Tribunal de Contas (TCE) participou, de 21 a
23 de outubro, nas dependências da
Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em
Porto Velho, dos debates envolvendo a Conferência
Estadual de Educação, cujas atividades integram o
processo de realização da Conferência Nacional de
Educação (Conae), previstas para 2014. Durante os
debates, o TCE foi representado pela auditora de
Controle Externo Valdelice dos Santos Nogueira Vieira,
contribuindo na construção do
documento-referência
envolvendo o eixo VII, intitulado
“Financiamento da educação:
gestão, transparência e
controle social dos recursos”.
SAIBA MAIS AQUI
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