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PESQUISA NACIONAL
Indicadores da nova avaliação da Atricon
são apresentados no TCE-RO
SAIBA MAIS AQUI

Participantes aprovam Seminário sobre
o Fundeb realizado pelo Tribunal no interior

TCE-RO participa de Pacto pela Boa Governança
envolvendo TCs e chefes de Executivo
om a participação de representantes dos Tribunais de
Contas de todo o Brasil, entre os quais, o presidente do
TCE de Rondônia, conselheiro José Euler Potyguara
Pereira de Mello, e o conselheiro-substituto Omar Pires
Dias, foi realizado no dia 17 de novembro, em Brasília, o
Seminário “Pacto pela Boa Governança: Um Retrato do
Brasil”. O evento, organizado pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), com o apoio da Associação Nacional dos
Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), teve como ponto
alto a entrega formal, aos respectivos governadores e à
presidente da República, Dilma Rousseff, de um relatório
elaborado pelos TCs sobre a situação e os desafios do
Governo Federal e dos Estados em cinco áreas estratégicas:
educação, saúde, segurança, infraestrutura e previdência
social. SAIBA MAIS AQUI

C

Funcionalidade do PCe é apresentada
aos servidores da Corte
umprindo o cronograma de
capacitação para a implantação
do Processo de Contas
Eletrônico (PCe), servidores de
diversos setores da Corte assistiram
no dia 10 de novembro, no auditório,
uma explanação sobre a funcionalidade do PCe. A apresentação
foi feita pela Secretaria Estratégica de Tecnologia da
Comunicação e Informação (Setic). Na abertura, o presidente do
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
(Cetic), conselheiro Edílson de Sousa Silva, explicou que essa
ação visa à ambientação dos servidores ao novo sistema de
tramitação processual. SAIBA MAIS AQUI

C

ontando com a participação de membros de
Conselhos Municipais do Fundeb e de
servidores da área de controle interno dos
municípios, foi realizada no período de 10 a
14 de novembro, em Cacoal e Ariquemes, a última
fase do Seminário de Orientação realizado pelo
Tribunal de Contas (TCE-RO), por meio da Escola
Superior de Contas (Escon). Os participantes
aprovaram a realização do TCE: “É o segundo
evento do Tribunal sobre o Fundeb que participo e
sempre aprendo muito com os instrutores”, disse Marcelo Rodrigues, conselheiro do
Fundeb de Cacaulândia. Já a presidente do Conselho do Fundeb de Campo Novo de
Rondônia, Ana Maria Colombo, e a servidora do controle interno daquele município,
Luciene Fernandes, também falaram da importância da capacitação, não só pelas
orientações, mas pela oportunidade de conhecer o que está sendo feito, nessa área,
em outros municípios. SAIBA MAIS AQUI

C

Contratos administrativos
é tema de capacitação
do TCE/Escon
ontratos administrativos,
envolvendo sua execução,
gestão e fiscalização, é o
tema do curso realizado pelo Tribunal de Contas de
Rondônia (TCE-RO) e que conta com a participação de
servidores da Corte e também de outros órgãos municipais e
estaduais, incluindo do vizinho estado do Acre. A capacitação,
que faz parte do calendário de ações pedagógicas do TCE e é
coordenada pela Escola Superior de Contas (Escon), foi
ministrada pelos professores Luiz Felipe Bezerra Almeida
Simões e Erivan Pereira de Franca, no período de 17 a 19 de
novembro, contabilizando 24 horas-aula. SAIBA MAIS AQUI

C

Correição resulta em
melhorias físicas e
funcionais em setor do TCE

M

elhor organização das rotinas
internas, capacitação de servidores
e melhorias em aspectos físicos,
operacionais e tecnológicos foram alguns
dos resultados alcançados pelo Tribunal de
Contas (TCE-RO), com a correição
extraordinária realizada pela CorregedoriaGeral (CG) na antiga Divisão de Documento
e Protocolo, atual Departamento de
Documentação e Protocolo (DDP).
SAIBA MAIS AQUI

