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TCE convoca
acadêmicos para estágio
em sua sede e nas regionais
SAIBA MAIS AQUI

No Dia Nacional dos
Tribunais de Contas,
TCE-RO revela números
em defesa do erário

Ações administrativas
referentes a
mudanças no trânsito
de Porto Velho
são questionadas
pelo MPC

O

C

omemorado em 17 de janeiro, o Dia
dos Tribunais de Contas do Brasil
presta homenagem a instituições
imprescindíveis na administração pública, em
virtude de seu papel de controlar e fiscalizar
os gastos públicos, constituindo-se em
verdadeiros guardiões do erário. Nesse
contexto, o Tribunal de Contas de Rondônia
(TCE-RO), no exercício de sua função, tem
contribuído fundamentalmente para avanços
e melhorias na administração pública do
Estado e dos municípios, destacando-se,
entre outras ações, seu papel como órgão
fiscalizador, preventivo, consultivo,
pedagógico – neste caso, com a realização,
em 2013, de cursos, seminários, palestras e
outras atividades para seus servidores e
também para os dos órgãos jurisdicionados.
SAIBA MAIS AQUI

Ministério Público de
Contas de Rondônia
(MPC-RO) expediu
notificação à Prefeitura de Porto
Velho com recomendação e
requisição de informações e de
cópias de documentos referentes
ao planejamento realizado no
âmbito administrativo, para
viabilizar mudanças no trânsito de
Porto Velho, como a inversão de
sentido prevista para a avenida
Sete de Setembro, uma das mais
importantes vias da Capital.
SAIBA MAIS AQUI

Instrução normatiza adoção
de exame sumário em
aposentadorias,
reformas e pensões

O

Tribunal de Contas (TCE-RO) já
disponibilizou em seu portal, no link
“Legislação” (área esquerda da
página), a íntegra da Instrução Normativa (IN)
nº 38/2013/TCE-RO, que acrescenta
dispositivo a outra norma (a IN nº 13/2013)
visando instituir a adoção do exame sumário
em processos de aposentadoria, reforma e
pensão. Outra Instrução Normativa aprovada
e já disponibilizada é a 39/2013, que
estabelece procedimento de
acompanhamento eletrônico para
informações decorrentes do controle da
gestão fiscal, instituído pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), disciplinando,
ainda, a forma de elaboração, guarda e
remessa dos dados necessários ao exercício
da fiscalização do TCE. SAIBA MAIS AQUI

Definido calendário
das sessões
plenárias para 2014
Tribunal de
Contas (TCERO) publicou no
Diário Oficial
Eletrônico, edição nº
579, o calendário com
o cronograma completo
das sessões plenárias
para o exercício 2014.
De acordo com a
programação, os trabalhos serão abertos no
dia 4 de fevereiro, com sessão ordinária da
1ª Câmara. Já no dia 5 de fevereiro
reiniciam-se as atividades da 2ª Câmara. A
primeira sessão de 2014 do Pleno ocorre no
dia 6 de fevereiro. As reuniões, que são
abertas ao público, ocorrem no Plenário
Conselheiro Zizomar Procópio de Oliveira,
no prédio-anexo do TCE, iniciando sempre
às 9h. SAIBA MAIS AQUI

O

Escola Superior de Contas
divulga programação de cursos e eventos

A

postando na qualificação do gestor e do servidor como o melhor caminho para uma
gestão pública eficaz, a Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas (Escon/TCERO) divulgou o calendário de cursos e eventos para 2014, contemplando tanto o público
interno quanto o externo (servidores de outros órgãos, além de acadêmicos e a sociedade em
geral). Ao todo, serão realizadas pela Escon 38 atividades, envolvendo desde capacitação direta
(organizadas pela própria Escola de Contas) até cursos de aperfeiçoamento dos servidores da
Corte promovidos por outras instituições (públicas ou privadas). SAIBA MAIS AQUI

