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SAIBA MAIS AQUI

Pregão e registro de preços
são abordados no encerramento
de curso na área de licitações

Definida programação
de evento em Cacoal voltado ao
desenvolvimento municipal

O

Tribunal de Contas (TCE) e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas – Unidade Rondônia
(Sebrae-RO), parceiros na realização do Seminário
Rondoniense de Desenvolvimento Econômico e Social de
Municípios, definiram a programação do evento, que será
realizado nos dias 21 e 22 de novembro, em Cacoal. Palestras
com autoridades estaduais e nacionais e apresentações de
expoentes profissionais compõem a grade de programação do
seminário, que se destina a discutir temas ligados à Lei Geral
das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar nº
123/2006) e à promoção de compras governamentais como
política indutora do crescimento municipal. SAIBA MAIS AQUI

Importância do Plano Estratégico
do TCE é realçada em avaliação da Atricon

A

preocupação e o engajamento do
Tribunal de Contas de Rondônia
(TCE-RO) em elaborar,
implementar e cumprir as ações e os
objetivos constantes do seu plano
estratégico para o período 2011/15
foram realçadas na avaliação nacional
realizada pela Associação dos Membros
de Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon), procedimento inédito ao qual
se submeteram os TCs visando apurar
sua qualidade e agilidade em controle externo. De acordo com o
presidente do TCE-RO, conselheiro José Euler, o fato de as
ações elencadas no Plano Estratégico 11/15 estarem alinhadas
aos itens do programa de avaliação da Atricon, conforme apontou
o Comitê Gestor da entidade na visita técnica feita à Corte
rondoniense em outubro, indica o acerto da instituição ao apostar
na eficiência do planejamento estratégico. SAIBA MAIS AQUI

rientações e esclarecimentos
sobre o pregão e o sistema de
registro de preços (SRP),
assuntos ligados à área de licitações,
marcaram o encerramento do curso
realizado pelo Tribunal de Contas, por
meio da Escola Superior de Contas
(Escon), para servidores de órgãos
públicos das esferas municipal,
estadual e federal. Ministrada pelas
professoras Cristiana Fortini e Tatiana Camarão, a capacitação teve um
total de 16 horas-aula e reuniu mais de 500 servidores, dos quais quase
200 assistindo de forma presencial no auditório do Tribunal e os demais
por meio de transmissão realizada pelo TCE para os auditórios de suas
regionais em Vilhena, Cacoal e Ariquemes. SAIBA MAIS AQUI

O

Curso sobre RDC capacita
40 servidores públicos

E

ncerrado no dia 5 de
novembro, o curso sobre
regime diferenciado de
contratações públicas (RDC),
realizado pelo Tribunal de Contas
(TCE), por meio da Escola
Superior de Contas (Escon),
capacitou um total de 40
servidores públicos municipais,
estaduais e federais. A
capacitação foi ministrada pelo
engenheiro André Mendes, que é
técnico do Tribunal de Contas da União (TCU). Durante as 16 horas de
aula do curso, foram repassadas aos participantes orientações e
informações sobre a matéria. SAIBA MAIS AQUI

Resultados de auditoria
operacional são apresentados
a gestores da Seduc

O

Tribunal de Contas (TCE), por meio da comissão
composta para realizar auditoria operacional na
área de educação, fez no dia 8 de novembro uma
apresentação para gestores da Secretaria de Estado da
Educação (Seduc) sobre a Matriz de Achados,
considerada a etapa final antes da produção do relatório
sobre o trabalho fiscalizatório. A auditoria operacional faz
parte de um acordo assinado nacionalmente entre os
Tribunais de Contas e tem como objetivo identificar os
principais problemas que afetam a qualidade e a
cobertura do ensino médio nos estados brasileiros, bem
como avaliar as ações governamentais para resolver
essas questões. SAIBA MAIS AQUI

Instrução normativa altera regra
de envio de dados sobre obras

E

stá disponível no portal do Tribunal de Contas,
no link “Legislação” (área esquerda da página),
a íntegra da Instrução Normativa nº
37/2013/TCE-RO, que altera dispositivos de outra
instrução normativa do Tribunal, a de número 33/2012,
a qual, por sua vez, disciplina a remessa, por meio
informatizado, de dados relativos a obras e serviços de
engenharia pelos jurisdicionados à Corte de Contas.
SAIBA MAIS AQUI

