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TCE atende em regime de plantão
a partir de sexta-feira (20)
SAIBA MAIS AQUI

Avanços do TCE e do MPC são destacados durante
posse de dirigentes para o biênio 2014/15

E

m solenidade prestigiada por
autoridades civis e militares, foram
empossados, para mandato bienal
(2014/15), os conselheiros José
Euler Potyguara Pereira de Mello, como
presidente do Tribunal de Contas (TCERO), Paulo Curi Neto, vice-presidente, e
Edílson de Sousa Silva, corregedor-geral.
Na mesma solenidade foi empossado,
também
para o
biênio
14/15, o
procurador Adilson Moreira de Medeiros como novo procuradorgeral do Ministério Público de Contas (MPC). A cerimônia foi
realizada durante sessão solene especial no auditório do TCE,
no dia 13 de dezembro. Os avanços e conquistas alcançados
tanto pelo Tribunal quanto pelo Ministério Público de Contas nos
últimos tempos deram o tom dos pronunciamentos oficiais, feitos
pelo conselheiro presidente, pela atual procuradora-geral do
MPC e também pelo novo titular do cargo. SAIBA MAIS AQUI

TCE-RO recebe homenagem durante Congresso Nacional dos Tribunais de Contas

D

entro da programação do XXVII Congresso dos Tribunais de Contas
do Brasil, realizado de 3 a 6 de dezembro, em Vitória (ES), a
Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)
homenageou conselheiros, conselheiros-substitutos e técnicos de Tribunais
de Contas que integraram o Grupo Gestor de Avaliação da Qualidade e
Agilidade do Controle Externo (que aplicou o instrumento de avaliação em 28
Tribunais de Contas) e o Comitê responsável pelas iniciativas que resultaram
na criação da Rede Nacional de Informações Estratégicas do Controle
Externo – Infocontas. Uma das Cortes homenageadas pela Atricon foi o
Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), cujos conselheiros Edílson de
Sousa Silva, Paulo Curi Neto e Benedito Antônio Alves e os servidores José Luiz do Nascimento, Fernando
Soares Garcia, Miguel Garcia de Queiroz, Rogério Alessandro Silva e Paulo Ribeiro Lacerda receberam o
certificado “Homens da República”. SAIBA MAIS AQUI

Pleno responde consulta sobre
contribuição previdenciária
e aposentadoria de servidor

E

m sessão do Pleno, o Tribunal
de Contas (TCE-RO) aprovou
voto na Consulta-Processo nº
4537/2012, formulada pelo Instituto de
Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Machadinho
do Oeste, relativamente a questões
envolvendo, entre outros tópicos,
contribuição previdenciária,
aposentadoria, licença, auxílios e
adicional de insalubridade. No voto
aprovado, o TCE expõe os
questionamentos feitos pelo
consulente, respondendo-os de forma
condensada em 10 tópicos principais.
SAIBA MAIS AQUI

Despesa com obra
em ginásio fora do âmbito
escolar é ilegal, diz TCE

F

oi aprovado pelo Tribunal de
Contas parecer prévio
declarando ser ilegal a utilização
pela Secretaria de Estado de Educação
(Seduc) de recursos próprios para
realizar despesas com edificação,
manutenção e reforma de ginásios
poliesportivos fora do âmbito escolar,
destinados à comunidade em geral,
mesmo que tais praças esportivas
sejam de uso compartilhado pelos
alunos da rede pública de ensino. Esse
entendimento foi pacificado e
materializado em voto aprovado por
unanimidade pelo Pleno do TCE, como
parte da resposta à Consulta-Processo
nº 1745/2013, formulada pela Seduc.
SAIBA MAIS AQUI

Balanço das ações administrativas
em 2013 marca evento interno
no Tribunal de Contas

D

urante solenidade realizada no dia
16 de dezembro, no auditório do
Tribunal de Contas, com a
participação de membros e servidores do
TCE, foi apresentado um balanço geral
das ações e melhorias alcançadas pela
Corte de Contas durante este ano.
Realizado em clima de confraternização, o
evento interno, que teve atividades
culturais, agradecimentos e homenagens,
foi aberto com pronunciamento do
presidente do Tribunal de Contas,
conselheiro José Euler, ressaltando o
empenho e o engajamento dos membros
e servidores, principalmente ao cumprir as
ações e objetivos elencados no Plano
Estratégico do TCE para o período
2011/15, o que foi fundamental para o
reconhecimento nacional alcançado pelo
TCE rondoniense na pesquisa 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. SAIBA MAIS AQUI

