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PALESTRA
Orientações sobre nutrição
são repassadas aos servidores da Corte
SAIBA MAIS AQUI

Responsabilização de agentes públicos e
privados é destacada durante capacitação

Tribunais de Contas aprovam cumprimento
da ordem cronológica de pagamento

U

ma importante diretriz aprovada no IV Encontro Nacional dos Tribunais
de Contas do Brasil, encerrado no dia 6 de agosto, em Fortaleza (CE),
diz respeito à realização do pagamento aos fornecedores do poder
público na ordem cronológica exigida pela lei – cuja obrigatoriedade do
cumprimento, de forma pioneira, já se encontra pacificada no âmbito de
jurisdição do TCE-RO desde 2011, após aprovação de decisão do Pleno. A
matéria foi debatida pelos TCs durante plenária realizada no evento nacional e
materializada na Declaração de Fortaleza. O coordenador do grupo temático foi
o conselheiro do TCE-RO, Paulo Curi Neto, que, em seu pronunciamento, pôde
não só relatar a experiência do TCE rondoniense em relação ao assunto, como
também ressaltar a importância da implementação de ações visando à
fiscalização do artigo 5º da Lei 8.666/93 (chamada Lei das Licitações).
SAIBA MAIS AQUI

Já adotados pelo TCE-RO, critérios da Ficha Limpa
para conselheiro são aprovados pelos TCs

F

oi aprovada no dia 6 de agosto pelos Tribunais de Contas do Brasil a
Declaração de Fortaleza, cujo texto defende, entre outras diretrizes, a
criação de um conselho nacional como órgão superior de controle e
fiscalização dos TCs e que os indicados para a composição das Cortes de
Contas “preencham” os requisitos constitucionais e atendam às exigências
da Lei da Ficha Limpa. Esses critérios já são utilizados, de forma pioneira,
pelo Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) desde 2013, quando da
avaliação do então indicado ao cargo de conselheiro Benedito Antônio Alves
– que havia sido aprovado pelo Poder Legislativo e nomeado pelo
governador do Estado. SAIBA MAIS AQUI

Parceria TCU/TCE possibilita
realizar Diálogo Público
em Rondônia

O

auditório do Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RO) receberá, no dia 2 de
setembro, a etapa de Rondônia do
Diálogo Público – para a melhoria da
governança pública, evento idealizado pelo
Tribunal de Contas da União (TCU) e realizado
em parceria com a Corte de Contas
rondoniense. O encontro busca debater e
apresentar conceitos de governança para o
aprimoramento da gestão pública, bem como
tratar de temas como licitações e contratos,
convênios, obras, controles interno e social.
Estão previstas palestras do presidente do
TCU, ministro Augusto Nardes, que enfocará a
contribuição daquela Corte de Contas Federal
para a governança e o desenvolvimento, e do
conselheiro do TCE-RO, Wilber Coimbra, cujo
tema será Desafios contemporâneos da gestão
pública: eficiência, eficácia e efetividade.
SAIBA MAIS AQUI

T

endo como temática a responsabilização dos
agentes públicos e privados perante os Tribunais
de Contas, foi realizada nos dias 31 de julho e 1º
de agosto, no Tribunal de Contas (TCE-RO), capacitação
coordenada pela Escola Superior de Contas (Escon) que
reuniu servidores de unidades da Corte de Contas
diretamente envolvidas no rito processual, além de
jurisdicionados. O curso foi aberto pelo diretor da Escola
Superior de Contas, Raimundo Oliveira Filho, que, além
de dar as boas-vindas aos participantes, fez a
apresentação do instrutor, o auditor de Controle Externo
do Tribunal de Contas da União (TCU), Odilon Cavallari
de Oliveira. SAIBA MAIS AQUI

Convocados acadêmicos
para estágio na sede e regionais

F

oi divulgada no dia 6 de agosto, na
edição nº 726 do Diário Eletrônico do
Tribunal de Contas do Estado (DOeTCE/RO), a convocação de 38 estudantes
de nível superior visando estágio na sede da instituição, em Porto
Velho, e em suas Secretarias Regionais de Controle Externo,
localizadas nos municípios de Vilhena, Cacoal e Ariquemes. O
edital se refere ao VI Processo Seletivo realizado pelo Tribunal de
Contas no último mês de maio. SAIBA MAIS AQUI

