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SAIBA MAIS AQUI

Portal do TCE é
referência na aplicação
da Lei de Acesso à Informação

Fixadas em súmula
condições para uso do
critério menor preço
por lote em licitação

F

O

Tribunal de Contas de Rondônia (TCERO) teve seu portal eletrônico
(www.tce.ro.gov.br) elencado pela
Controladoria-Geral da União (CGU) como
uma das três páginas de órgãos públicos
estaduais e/ou municipais que são referência
na aplicação do modelo-padrão para a criação
de endereço eletrônico, visando à divulgação
do conteúdo sobre a Lei nº 12.527/2011, mais
conhecida como Lei de Acesso à Informação
(LAI). SAIBA MAIS AQUI

oi aprovada, por
unanimidade, pelo
Tribunal de Contas de
Rondônia (TCE-RO) súmula
que fixa condições
cumulativas para a utilização
do critério de julgamento
“menor preço por lote” em
licitações realizadas pelos
órgãos jurisdicionados. A
súmula, cujo enunciado
integra a Decisão nº 263/2014
– publicada na edição nº 753
do Diário Oficial eletrônico da
Corte –, trata de entendimento
sobre o assunto pacificado
pelo Pleno, após sua
deliberação e aprovação
durante a sessão do dia 11 de
setembro. SAIBA MAIS AQUI

Evento realizado em parceria
entre TCE/TCU aborda avaliação sobre
governança pública em Rondônia

C

ontando com a participação de gestores e
servidores da administração pública estadual e
dos municípios, foi realizada no dia 18 de
setembro, no auditório do Tribunal de Contas (TCERO), o evento “Governança Pública para o
Desenvolvimento Nacional Sustentável – edição
Rondônia”, uma ação resultante da parceria firmada
pelos Tribunais de Contas do Brasil, entre os quais, a
Corte rondoniense, e o Tribunal de Contas da União
(TCU). Um dos focos do evento foi a pesquisa
empreendida pelo TCU, já em curso na maioria dos
municípios e estados, incluídos os entes públicos
rondonienses. SAIBA MAIS AQUI

O

C

om o objetivo de ampliar a competência
dos servidores tanto da administração
estadual quanto dos municípios,
principalmente aqueles envolvidos diretamente
na área de licitações e contratos de obras
públicas, o Tribunal de Contas (TCE-RO), por
meio da Escola Superior de Contas (Escon),
realizou nos dias 24 a 26 de setembro, o curso
Controle de Obras Públicas, ministrado pelo
professor André Luiz Mendes, auditor do Tribunal
de Contas da União (TCU). SAIBA MAIS AQUI

Troca de experiências sobre processos eletrônicos
marca visita de servidores do TCE-PB ao TCE-RO

TCE-RO participa de evento internacional sobre
modernização da gerência pública do controle fiscal
Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), representado pelo conselheiro Benedito
Antônio Alves, esteve presente no Fórum Internacional de Inovação e Modernização da
Gerência do Controle Fiscal, realizado nos dias 18 e 19 de setembro, em Bogotá, na
Colômbia. A participação do membro no evento compõe ação
abarcada pelo Plano Estratégico da Corte rondoniense para o período
2011/15, quanto à modernização de sua atuação na área de controle.
O fórum teve como principal objetivo promover a modernização da
gerência pública do controle fiscal, incorporando elementos novos ao
gerenciamento dos sistemas de controle e fortalecendo a capacidade
institucional. SAIBA MAIS AQUI

Realizado no TCE curso
sobre controle de obras públicas

sistema Tramita, utilizado pelo Tribunal de Contas da
Paraíba (TCE-PB) para realizar, entre outras ações, sua
tramitação processual, e o Processo de Contas eletrônico
(PCe), previsto para ser implantado no Tribunal de Contas de
Rondônia (TCE-RO) ainda este ano, foram tema de apresentação
na Corte de Contas rondoniense. Da parte do TCE-RO, estiveram
presentes servidores da Secretaria de Informática (Seinf), da
Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ) e da Divisão de
Documentação e Protocolo (DIVDP). Já pelo TCE da Paraíba,
participaram o secretário do Pleno, Osório Adroaldo Ribeiro de
Almeida, e a diretora do Departamento de Protocolo, Maria das Graças Barbosa. SAIBA MAIS AQUI
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