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CAPACITAÇÃO
Jurisdicionados
participam do curso
sobre mensuração de ativos
SAIBA MAIS AQUI

Contrato Administrativo
é tema de curso
no Tribunal de Contas

TCE divulga resultados
estratégicos obtidos
no segundo trimestre

O

s resultados obtidos no segundo
trimestre (abril a junho), referentes
à execução das ações e
atividades previstas para o atual
exercício, dentro do Plano Estratégico
2011/15 do Tribunal de Contas de
Rondônia (TCE-RO), foram apresentados
no dia 21 de agosto, durante a segunda
Reunião de Análise Estratégica (RAE),
instrumento introduzido com a aprovação
da Resolução nº 136/2013. Na
oportunidade, foi apresentado relatório
com números sobre a execução do Plano
Estratégico, destacando-se as atividades
finalizadas no prazo (42% do total) e a
evolução, ao longo do exercício, de
indicadores como o Iepe – que indica o
grau de execução do PE 11/15 – e o
Iamoe – que avalia metas e objetivos
estratégicos. SAIBA MAIS AQUI

C

om 70 inscritos, entre
servidores do TCE e de
órgãos jurisdicionados, foi
realizado nos dias 18 e 19 de
agosto, na sala II da Escola
Superior de Contas (Escon), o curso
“Contratos Administrativos:
Rescisão do Contrato e Aplicação
de Penalidades”, ministrado pelo
especialista em Direito
Administrativo, Luciano Elias Reis.
Em suas considerações iniciais, o
professor parabenizou o TCE, que
através da sua Escola de Contas
vem desenvolvendo uma política
pedagógica para os servidores do
Estado. “A profissionalização do
serviço público passa pela
qualificação dos servidores” disse.
SAIBA MAIS AQUI

Presidente do TCU abre Diálogo Público no TCE
O Diálogo Público, evento realizado pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), em
parceria com o Tribunal de Contas de
Rondônia (TCE-RO), no dia 2 de
setembro, em Porto Velho, terá em sua
abertura a presença do presidente do
TCU, ministro Augusto Nardes, do
ministro-substituto Augusto Sherman,
relator do TCU para o Estado e municípios
de Rondônia, e de autoridades estaduais. Após a abertura, marcada
para as 8h30, no auditório do TCE-RO, o ministro presidente
Augusto Nardes fará uma exposição com o tema “A contribuição do
TCU para a Governança e o Desenvolvimento”, na qual abordará,
entre outros pontos, a gestão pública no Brasil, apresentando,
inclusive, dados sobre a situação atual. SAIBA MAIS AQUI

TCE comemora o Dia da Amazônia
com palestra aberta à sociedade

E

m comemoração ao Dia da Amazônia,
o Tribunal de Contas de Rondônia
(TCE-RO) realiza no dia 5 de setembro,
em sua sede, em Porto Velho, a palestra
“Amazônia Brasileira - Soberania Ameaçada”,
que será proferida pelo conselheiro Benedito
Antônio Alves. Segundo a Escola Superior de
Contas (Escon), unidade do TCE responsável
pela organização, o evento, que tem como
público-alvo acadêmicos, estudiosos e servidores públicos interessados no
assunto, é aberto a toda sociedade rondoniense. SAIBA MAIS AQUI

