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TCE abre vagas para estágio

Supremo confirma competência
dos TCs para expedir cautelares

E

m razão da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
proferida pelo seu presidente, ministro Joaquim Barbosa, sobre
a legitimidade e a competência constitucional e legal dos
Tribunais de Contas para expedir medida cautelar visando prevenir
lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões, o Tribunal
de Contas de Rondônia (TCE-RO) disponibilizou, em seu portal, para
todos os jurisdicionados e à sociedade em geral a íntegra da
sentença. Na decisão, proferida no dia 14 de março, o presidente
Joaquim Barbosa determinou a imediata suspensão de liminar
concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN),
contrária à cautelar expedida pelo Tribunal de Contas daquele estado
(TCE-RN) nos autos de processo que apura irregularidades no
pagamento de precatórios pelo próprio TJ-RN. O relator do processo
foi o conselheiro do TCE-RN, Carlos Thompson. SAIBA MAIS AQUI

Servidores aprovados em
concurso tomam posse
no Tribunal de Contas

F

oram empossados no dia 1º de abril pelo presidente do Tribunal de
Contas (TCE-RO), conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello,
quatro novos servidores aprovados no concurso público realizado em
2013 para o cargo de analista de informática. Os quatro desenvolverão suas
atividades na Secretaria de Informática da Corte de Contas. Ao dar as boasvindas aos novos servidores, o presidente José Euler falou da expectativa de
que eles possam reforçar a área de tecnologia da informação (TI) do TCE,
citando ainda o cuidado que o Tribunal de Contas dispensa à manutenção de
um ambiente de trabalho construtivo e saudável. SAIBA MAIS AQUI

E

stão abertas as inscrições para o VI Processo Seletivo para Estágio no Tribunal de Contas (TCE-RO), visando à
contratação de estagiários de nível superior para atender sua sede, em Porto Velho, e as Secretarias Regionais de
Controle Externo de Vilhena, Cacoal e Ariquemes. O edital define a forma de inscrição: os interessados devem
acessar o portal do TCE (www.tce.ro.gov.br), clicar na aba “Concurso TCE” do menu “Transparência” e escolher, no link
“Seleções”, a opção “Seleção de Estágio – Nível Superior”. É preciso preencher o formulário disponibilizado na opção e
enviá-lo. As inscrições, que se estendem até dia o dia 24 de abril, são gratuitas. SAIBA MAIS AQUI

Representação do MPC
leva Tribunal a impor restrições
à execução de contrato
de publicidade emergencial
de Porto Velho

A

colhendo representação interposta pelo
Ministério Público de Contas (MPC-RO), o
Tribunal de Contas (TCE-RO) determinou,
por meio de decisão monocrática, à Prefeitura de
Porto Velho que limite a execução do contrato
emergencial firmado para publicidade institucional
apenas aos gastos com campanha publicitária que
esteja relacionada diretamente à difícil situação
pela qual passa o município, atingido seriamente
pela cheia do rio Madeira. Em razão da provável
economia que essa limitação proporcionará aos
cofres do município, deve ainda a administração
direcionar o saldo remanescente do contrato, que,
por razões óbvias, deve representar a maior fatia
dos recursos – cujo valor global supera os R$ 2,1
milhões –, para demandas de primeira
necessidade da população atingida pela enchente.
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Oficinas em Ouro Preto capacitam
mais de 300 técnicos municipais

D

epois de dois dias de atividades teóricas e
práticas, terminou no dia 18 de março, em Ouro
Preto do Oeste, a primeira etapa da segunda
fase do IX Encontro de Atualização Administrativa, uma
ação realizada pelo Tribunal de Contas (TCE-RO), por
intermédio da Escola Superior de Contas (Escon).
Mais de 300 agentes públicos e representantes de
conselhos sociais participaram da etapa, realizada nas
dependências da Escola Municipal Fernando Azevedo.
Estiveram presentes técnicos de todos os municípios
da região Central, além de outros que já participaram
de outras etapas realizadas na Zona da Mata, Cone
Sul e Vale do Guaporé, recebendo orientações em
nove oficinas e três palestras sobre temas da
administração pública e do TCE, completando, assim,
uma carga horária de 16 horas-aula.
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