Jornal de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
ano 2 - edição 19 27 de agosto a 12 de setembro de 2014

CONSULTA
Estimativas divulgadas
pelo IBGE devem ser
observadas no
repasse às Câmaras
SAIBA MAIS AQUI

Atos de pessoal é tema
de curso para servidores
e jurisdicionados

Diálogo Público é realizado
no TCE abordando
governança pública

F

oi realizado no dia 2 de setembro,
em Porto Velho, o Diálogo Público Para a Melhoria da Governança
Pública, uma promoção do Tribunal de
Contas da União (TCU) em parceria com
o Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia (TCE-RO) e apoio da
Controladoria-Geral da União e da
Associação Rondoniense dos Municípios
(Arom). A abertura do evento, que contou
com apresentação da Orquestra
Sinfônica Villa Lobos, de Porto Velho,
lotou o auditório do TCE-RO, com mais
de 200 pessoas, especialmente gestores,
servidores públicos e acadêmicos,
demonstrando seu interesse em obter
informações sobre boas práticas da
gestão pública, bem como
esclarecimentos sobre temas relativos à
administração pública. A mesa de honra
foi composta por representantes do TCU,
do TCE-RO, do Governo do Estado, do
Ministério Público Estadual, da
Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil (Atricon) e do
Instituto Rui Barbosa (IRB), órgão de
capacitação dos Tribunais de Contas.
SAIBA MAIS AQUI

TCE comemora
Dia da Amazônia
com palestra
para servidores
e sociedade

O

Dia da Amazônia,
comemorado no dia 5 de
setembro, teve
programação especial no
Tribunal de Contas de Rondônia
(TCE-RO), com destaque para a
palestra intitulada “Amazônia
Brasileira – Soberania
Ameaçada”, proferida pelo
conselheiro Benedito Antônio
Alves, no auditório da sede da
Corte de Contas, em Porto Velho.
Um grande público composto por
autoridades civis e militares,
comunidade acadêmica,
membros e servidores do
Tribunal, prestigiou o evento, que
foi aberto pelo presidente do
TCE, conselheiro José Euler
Potyguara Pereira de Mello, o
qual, em seu pronunciamento,
lembrou da importância de se
incentivar o sentimento
preservacionista em relação à
Floresta Amazônica.
SAIBA MAIS AQUI

Novas ações na área
de tecnologia são
aprovadas pelo Cetic/TCE

O

Comitê Executivo de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Tribunal de
Contas (Cetic/TCE-RO) reuniu-se no dia 1º
de setembro para discutir e aprovar ações, projetos
e estratégias de governança na área de informática
no âmbito da Corte de Contas, as quais estão
estabelecidas de forma alinhada com o Plano
Estratégico do Tribunal para o período 2011/15.
Durante a reunião, o conselheiro Edílson de Sousa,
presidente do Cetic, abordou a relevância de se
debater e planejar questões importantes na
aplicação da TI no âmbito da Corte de Contas.
SAIBA MAIS AQUI

ontando com a
participação de
gestores e
servidores
públicos estaduais e
municipais, foi
realizado no período
de 8 a 10 de
setembro, no Tribunal de Contas (TCE-RO), o
curso sobre atos de pessoal. A capacitação é
organizada pela Escola Superior de Contas
(Escon), setor da Corte de Contas responsável
pela função pedagógica. Na abertura oficial, o
diretor da Escon, Raimundo Oliveira Filho,
destacou a procura, especialmente dos
jurisdicionados, pela capacitação, o que
demonstra sua disposição em adquirir mais
conhecimento, a fim de executar, com mais
eficiência, suas funções na administração
pública rondoniense. SAIBA MAIS AQUI

C

TCE realiza obras em ambientes internos para implantação
do Processo de Contas eletrônico

D

entro do cronograma de implantação do Processo de Contas eletrônico (PCe) no
Tribunal de Contas (TCE-RO), estão sendo realizadas pela Corte obras, tanto de
reforma quanto de construção, nas dependências internas
do complexo de edifícios da sua sede, em Porto Velho. As obras
envolvem adequação dos ambientes internos do Tribunal,
visando à instalação de equipamentos tecnológicos, bem como
de componentes elétricos (cabos, fios, conectores, entre outros),
para comportar a estrutura de tecnologia da informação (TI)
necessária à viabilização do PCe. SAIBA MAIS AQUI

