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Empossados novos servidores
aprovados em concurso público

Membros e servidores conferem
resultados e evolução do
Plano Estratégico 2011/15

presidente do Tribunal de
Contas de Rondônia (TCERO), conselheiro José Euler
Potyguara Pereira de Mello,
empossou no dia 1º de julho, em
cerimônia realizada no auditório da
Corte, 31 novos servidores,
aprovados no concurso público
ocorrido em 2013. Dos empossados,
25 foram aprovados na área de Controle Externo, um na de
Informática e cinco na administrativa. Na mensagem de boas-vindas,
o presidente José Euler parabenizou os recém-empossados,
ressaltando a conquista obtida como a coroação do esforço individual,
bem como um momento de vitória também para as famílias: “O
Tribunal também tem grande expectativa e necessidade de contar
com esse reforço, reoxigenando seus quadros”. SAIBA MAIS AQUI

onselheiros, conselheiros-substitutos,
procuradores e servidores assistiram no dia 27
de junho, no auditório do Tribunal de Contas
(TCE-RO), à apresentação dos resultados e da
evolução do Plano Estratégico (PE) da Corte de
Contas para o período 2011/15. O evento foi aberto
pelo presidente do TCE, conselheiro José Euler
Potyguara Pereira de Mello, que, entre outros pontos,
abordou a importância de se ter uma cultura do
planejamento na instituição, enfatizando os
resultados concretos trazidos com a implementação
do PE 11/15: “Não há como negar que houve uma
evolução, pois já se nota a conscientização quanto
aos objetivos, que não são de um só setor, mas de
todo o Tribunal de Contas”. SAIBA MAIS AQUI

O

TCE implanta acompanhamento
100% eletrônico da gestão
fiscal dos municípios

B

uscando garantir principalmente maior rapidez, transparência e
eficiência no acompanhamento das informações decorrentes do
controle da gestão fiscal dos municípios (Poder Executivo e o
Legislativo) e ainda atender ao disposto na Instrução Normativa nº
39/2013, o Tribunal de Contas (TCE-RO) implementou, a partir deste
exercício, sistema eletrônico para o encaminhamento de relatórios
(RGFs), bem como a emissão de termos de alerta de
responsabilidade fiscal, entre outros documentos relativos à gestão
fiscal. Todo o procedimento é realizado por meio do Sistema Integrado
de Gestão e Auditoria Pública (Sigap), ferramenta tecnológica utilizada
pelo Tribunal há bastante tempo, a qual, através do Módulo Gestão
Fiscal, será o meio tanto para recebimento dos relatórios quanto para
emissão de alertas aos gestores. SAIBA MAIS AQUI

Jurisdicionados
participam
de curso sobre
controle interno

C

Conselheiros do Fundeb
do polo de Porto Velho
serão capacitados pelo TCE

O

Tribunal de Contas (TCE-RO), por meio da
Escola Superior de Contas (Escon), promove nos
dias 14 e 15 de julho a etapa de Porto Velho do
Seminário de Orientação para Membros de Conselhos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de Magistério
(Fundeb). Com carga total de 16 horas-aula, o evento,
que será realizado no auditório do TCE, é destinado a
conselheiros do Fundeb do município de Porto Velho e
também de Candeias do Jamari, Cujubim, Guajará-Mirim,
Itapuã do Oeste e Nova Mamoré. A participação é aberta
ainda aos servidores que atuam nos setores de
contabilidade e controle interno desses municípios e que
atuam diretamente na fiscalização ou aplicação dos
recursos do fundo. SAIBA MAIS AQUI

F

oi realizado de 1º a 3 de julho, no
Tribunal de Contas (TCE-RO), o curso
Controle Interno: Aspectos Jurídicos e
Contábeis, ministrado pelo professor e
advogado Rodrigo Pironti. A capacitação, que
é coordenada pela Escola Superior de Contas
(Escon), teve a presença de servidores
públicos estaduais e municipais e transmissão
simultânea para as regionais do Tribunal em
Vilhena, Cacoal e Ariquemes. Na abertura do
curso, Rodrigo Pironti mencionou a
preocupação do Tribunal e dos órgãos
jurisdicionados em Rondônia de buscarem a
melhoria de seus controles internos,
adquirindo conhecimento e capacitação.
“Também nas outras vezes em que estive aqui
verifiquei esse interesse, o que me deixa
esperançoso por soluções na gestão
administrativa de Rondônia”, ressaltou.
SAIBA MAIS AQUI

