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ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00424/17 

PROCESSO: 01547/17 
CATEGORIA: Requerimento 
SUBCATEGORIA: Direito de Petição 
ASSUNTO: Acórdão n. 64/2009-Pleno (Processo Originário n. 
02894/2000/TCE-RO) 
JURISDICIONADO: Secretaria de Estado da Saúde 
INTERESSADO: Orlando José de Souza Ramires - CPF n. 068.602.494-
04, à época Diretor-Geral do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro 
RELATOR ORIGINÁRIO: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de 
Mello 
RELATOR  DO RECURSO: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
SESSÃO:  16ª, de 14 de Setembro de 2017. 

DIREITO DE PETIÇÃO. ATO PROCESSUAL ATÍPICO DE CARÁTER 
RESIDUAL. NÃO CONHECIMENTO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. 

1. O exercício do Direito de Petição visa assegurar a todos a motivação 
dos poderes públicos em defesa de direitos e combater ilegalidade ou 
abuso de poder, não constituindo mecanismo hábil a ser utilizado como 
sucedâneo recursal. 

2. Ausência de pressuposto de admissibilidade, tendo em vista tratar-se de 
ato processual atípico de caráter residual. 

3. Pacifico é o entendimento de que as instâncias cível, penal 
e  administrativa são independentes, não se subordinando uma aos 
procedimentos da  outra. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de requerimento 
interposto por Orlando José de Souza Ramires, CPF n. 068.602.494-04, à 
época Diretor-Geral do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, recebido como 
Petição, objetivando a desconstituição do Acórdão n. 64/2009 – Pleno, em 
razão de decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa 
absolvendo o peticionante das imputações concernentes, como tudo dos 
autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES, por unanimidade de votos, em: 

I – NÃO CONHECER a presente petição nominada como Direito de 
Petição, protocolizada pelo Senhor Orlando José de Souza Ramires, CPF 
n. 068.602.494-04, à época Diretor-Geral do Hospital de Base Dr. Ary 
Pinheiro, porquanto tal instituto não constitui sucedâneo recursal. 

II – DAR CIÊNCIA deste Acórdão ao interessado, via Diário Oficial 
Eletrônico desta Corte, cuja data de publicação deve ser observada como 
marco inicial para interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, 
inciso IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar n. 154/1996, informando que 
seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 
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Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 
PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES (Relator) e o Conselheiro-Substituto OMAR 
PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; o 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE 
MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
BENEDITO ANTÔNIO ALVES       
Conselheiro Relator         
Mat. 479                             
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 0722/2017 – TCE-RO 
SUBCATEGORIA: Aposentadoria 
ASSUNTO: Aposentadoria - ESTADUAL 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - IPERON 
INTERESSADA: Adelaide Maria dos Santos Pereira Magalhães – CPF nº 
918.405.038-15 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira 
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: Conselheiro Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva 

DECISÃO MONOCRÁTICA N° 179/GCSFJFS/2017/TCE/RO 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.  

1. Aposentadoria Voluntária. 2. Proventos Proporcionais. 3. Retificação da 
Planilha de Proventos. 4. Providências. 

Cuidam os autos da apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato 
concessório de aposentadoria voluntária da Adelaide Maria dos Santos 
Pereira Magalhães, titular do CPF nº 918.405.038-15, matrícula nº 
300019752, no cargo de Professora, classe “C”, referência 09, carga 
horária 40 hs, pertencente ao quadro de pessoal estatutário do Governo do 
Estado de Rondônia, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea 
“b”, da Constituição Federal/88, c/c os artigos 23, incisos e parágrafos; 45, 
56 e 62, da Lei Complementar Estadual nº 432/2008.  

2. A instrução da Unidade Técnica analisou a documentação carreada aos 
autos para comprovação do direito da servidora e concluiu que a 
interessada faz jus à inativação. Todavia, detectou impropriedade na 
fixação dos proventos da servidora.  

3. Aquela unidade instrutiva sugeriu ao relator que fixasse prazo para que 
o ente previdenciário estadual apresentasse nova planilha de proventos 
elaborada nos moldes do Anexo TC – 32, da IN nº 13/TCER/2004, com a 
fixação dos proventos pela proporcionalidade respeitando o real período de 
contribuição apurado no SICAP WEB. 

4. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 0505/2017-
GPETV , após suas considerações, corroborou o entendimento esposado 
pela unidade técnica. 

5. É o relatório.  

Fundamento e Decido. 

6. No mérito, aduz o Corpo Instrutivo que a interessada faz jus à 
inativação, todavia, ao analisar a documentação carreada aos autos 
verificou que a planilha de proventos foi elaborada de forma equivocada, 
pois os proventos, apesar de serem fixados de forma proporcional, não 
respeitaram o tempo de serviço/contribuição da servidora. 

7. Na planilha encartada às fls. 06/07 foi utilizado o período de 6.972/9.125 
que resultou no percentual de 76, 40% (setenta e seis vírgula quarenta por 
cento), quando deveria ter sido feito o cálculo de 6.974/10.950, este sim, 
resultaria no correto percentual de 63,68% (sessenta e três vírgula 
sessenta e oito por cento). Portanto, diante do erro formal, o qual interfere 
e acarreta significativa alteração na fixação dos proventos da servidora, 
imperiosa a necessidade de se promover a adequação na fixação dos 
proventos da interessada para o percentual correto. 

8. Isso posto, fixo o prazo de 40 (quarenta) dias, a contar da notificação do 
teor desta Decisão, para que a Presidência do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, sob pena de 
incorrer na aplicação das penalidades contidas no artigo 55, inciso IV da 
Lei Complementar nº 154/96, adote a seguinte providência: 

a) Encaminhar nova planilha de proventos, fixando os proventos de forma 
proporcional, no correto valor percentual de 63,68% (sessenta e três 
vírgula sessenta e oito por cento). 

Publique-se, na forma regimental. 

À Assistência de Gabinete para cumprir todos os atos processuais 
objetivando oficiar a Presidência do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Estado de Rondônia - IPERON. 

Sobrestem-se os autos neste Gabinete, até o cumprimento do decisum. 

Porto Velho, 21 de setembro de 2017. 

Francisco Júnior Ferreira da Silva 
Conselheiro Substituto 
Relator 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N°: 0698/2012 - TCERO 
SUBCATEGORIA: Reforma 
ASSUNTO: Reforma 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - IPERON 
INTERESSADO: Vanderley Monteiro Tavares - CPF 499.414.882-15 
RESPONSÁVEIS: Sem Responsáveis 
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva 

DECISÃO MONOCRÁTICA N° 180/GCSFJFS/2017/TCE-RO 

Constitucional e administrativo. Reforma por invalidez. Ato com fulcro no 
Decreto-Lei nº 09-A/82 e requisitos implementados conforme Lei nº 
1.063/2002. Irregularidade na fundamentação.  

Versam os autos sobre apreciação da legalidade, para fins de registro, do 
ato que concedeu reforma por invalidez ao CB PM, Vanderley Monteiro 
Tavares, RE 100051542, portador do CPF nº 397.652.962-15, pertencente 
ao quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado de Rondônia, com 
supedâneo no art. 42, § 1º da Constituição Federal/88, c/c os artigos 89, II; 
96, II e III; 99, III; 100, caput; 101, caput, VIII, §§ 1º e 2º, todos do Decreto-
Lei nº 09-A/82, c/c os artigos 1º, § 1º e 26 da Lei nº 1.063/2002 e Lei 
Complementar nº 432/2008.  

2. Incialmente, por meio da Decisão Monocrática nº 104/2013/TCE-RO , 
foram feitas determinações no sentido de que fosse carreado aos autos o 
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Parecer do Controle Interno e Expedição de Ato Conjunto. Em nova 
instrução, o Corpo Instrutivo , identificou impropriedade na fundamentação 
legal do ato em exame, no sentido de que fosse complementada a 
fundamentação do benefício e posteriormente encaminhado a esta Corte 
de Contas a cópia do novo Ato e o respectivo comprovante de publicação 
na imprensa oficial. 

3. O Ministério Público de Contas por meio do Parecer nº 1076/2016-
GPETV , divergiu da instrução técnica por entender que há necessidade de 
esclarecimentos quanto a relação de causa e efeito entre a enfermidade 
que gerou a incapacidade definitiva do militar.  

4. Na Decisão Monocrática nº 25/GCSJFS/2017/TCE-RO fixou-se prazo 
para que o Instituto e o Comando Geral da Polícia Militar apresentassem 
justificativas acerca das irregularidades detectadas tanto pelo Corpo 
Técnico quanto pelo MPC.  

5. Em cumprimento a referida Decisão o IPERON e o Comando Geral da 
Polícia encaminharam os documentos com a finalidade de comprovar o 
saneamento da incongruência apontada.  

É o relatório.  

Decido.  

6. Pois bem. Embora o Instituto tenha encaminhado à documentação 
exigida, verifico que o parecer do Ministério Público aponta a necessidade 
de encaminhamento do Atestado Sanitário de Origem (ASO) ou Inquérito 
Sanitário de Origem (ISO) que comprove a existência de nexo entre a 
causa e efeito da enfermidade que gerou a incapacidade definitiva do 
beneficiário com o serviço militar (CID II-10 e I.11-9).  

7. Por essas razões, entendo que para sanear o processo há necessidade, 
ainda, de que o Comando Geral da Polícia Militar encaminhe o Atestado 
Sanitário de Origem (ASO), para fins do que dispõe o art. 71, III, da 
Constituição Federal.  

8. Pelo exposto, com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla 
defesa, decido: 

I – encaminhe cópia do Atestado Sanitário de Origem (ASO) ou do 
Inquérito Sanitário de Origem (ISO), que subsidiou a elaboração da 
Portaria nº 128/DP-6, de 8.12.2011, publicada no Diário Oficial do Estado 
de Rondônia nº 1881 de 22.12.2011; 

Dê-se conhecimento da decisão ao, ao Comando Geral da Polícia Militar, 
remetendo a este a cópia digitalizada. 

Publique-se, na forma regimental. 

À Assistência de Gabinete para cumprir todos os atos processuais 
objetivando oficiar o Comando Geral da Polícia Militar. 

Sobrestem-se os autos neste Gabinete, até o cumprimento do decisum. 

Porto Velho, 21 de setembro de 2017. 

FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA 
Conselheiro Substituto - Relator  

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC1-TC 01563/17 

PROCESSO: 03696/2014– TCE-RO (Volumes de I a XVII). 

SUBCATEGORIA: Tomada de Contas Especial 
ASSUNTO: Tomada de Contas Especial nº 01-1901.00161/2014, acerca 
do Convênio 046/PGE-2009 entre SEAGRI e EMATER 
JURISDICIONADO: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Regularização Fundiária - SEAGRI 
INTERESSADO: Sorrival de Lima - CPF nº 578.790.104-59 
Marco Antônio Petisco - CPF nº 501.091.389-53 
RESPONSÁVEIS: Sorrival de Lima - CPF nº 578.790.104-59 
Marco Antônio Petisco - CPF nº 501.091.389-53 
ADVOGADOS: Sem advogado nos autos 
RELATOR: JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
GRUPO: I 
SESSÃO: 16ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, em 05 de setembro de 
2017 

ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL. CONVÊNIO Nº 046/PGE/2009 REALIZADO ENTRE SEAGRI 
E EMATER. REGULAR COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO. 
ARQUIVAMENTO. 

1. O Tribunal de Contas julgará as tomadas de contas regulares com 
ressalvas, quando forem evidenciadas impropriedades e/ou falhas de 
natureza formal, expedindo a quitação aos responsáveis, nos moldes 
delineados pelo Regimento Interno. 

2. Determinar ao atual Secretário da SEAGRI, que ao firmar convênios, 
alerte aos convenentes sobre homologação da prestação de contas do 
convênio antes da manifestação do Controle Interno; bem como observe o 
prazo para apresentação da prestação de contas dos recursos repassados; 
de modo a prevenir a ocorrência de irregularidades semelhantes nos 
futuros convênios, sob pena da multa, capitulada na Lei Complementar nº 
154/96. 

3. Exortar a Secretaria Geral de Controle Externo que avalie a 
possibilidade de incluir em seu planejamento anual de auditorias 
fiscalização sobre a gestão dos convênios celebrados pela SEAGRI, com a 
EMATER e/ou Associações Rurais, visando o controle desde o 
planejamento até a execução do objeto e a verificação do respeito aos 
princípios constitucionais da moralidade, da economicidade, da legalidade 
e da eficiência. 

4. Dar Ciência desta Decisão aos interessados via Diário Oficial Eletrônico 
deste Tribunal de Contas, informando-os que seu inteiro teor está 
disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em 
homenagem à sustentabilidade ambiental. 

5. Arquivar os autos, depois de atendidas todas as exigências prolatadas 
nesta decisão. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de Tomada 
de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Regularização Fundiária de Rondônia - SEAGRI, por meio do 
Processo Administrativo nº 01.1901.00616/2014, a fim de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação dos recursos repassados pela 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES à 
Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Rondônia - EMATER, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro JOSÉ 
EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, 
em: 

I – Julgar Regular com ressalvas, com fulcro no art. 16, II, da Lei 
Complementar nº. 154/96, a Tomada de Contas Especial, instaurada pela 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária 
de Rondônia - SEAGRI, por meio do Processo Administrativo nº 
01.1901.00616/2014, visando verificar possíveis irregularidades na 
aplicação dos recursos repassados pela Secretaria de Estado do 



4 

Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1479 ano VII sexta-feira, 22 de setembro de 2017 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
www.tce.ro.gov.br 

 
Documento assinado eletronicamente, 

utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES à Associação de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER, 
no valor de R$ 19.604.600,00, proveniente do Convênio nº 046/PGE-2009, 
de responsabilidade de Sorrival de Lima - CPF nº 578.790.104-59 e Marco 
Antônio Petisco - CPF nº 501.091.389-53, em razão das seguintes 
irregularidades: 

a) Afronta ao art. 41, da IN nº 013/TCER/2004, pela homologação da 
prestação de contas do Convênio nº 046/PGE-2009, antes da 
manifestação do Controle Interno; e 

b) Afronta ao art. 37, da Constituição Federal/88, e Cláusula Décima 
Terceira do Convênio nº 046/PGE-2009, em razão da entrega intempestiva 
da Prestação de Contas do convênio em análise celebrado entre a 
SEAGRI e EMATER; 

II – Dar quitação, nos termos do art. 23, II da Lei Complementar nº 154/96 
c/c art. 24, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte, à Sorrival de 
Lima - CPF nº 578.790.104-59 e Marco Antônio Petisco - CPF nº 
501.091.389-53; 

III – Determinar ao atual Secretário da SEAGRI, que ao firmar convênios, 
alerte aos convenentes sobre homologação da prestação de contas do 
convênio antes da manifestação do Controle Interno; bem como observe o 
prazo para apresentação da prestação de contas dos recursos repassados; 
de modo a prevenir a ocorrência de irregularidades semelhantes nos 
futuros convênios, sob pena da sanção de multa, nos termos do art. 55, 
VII, da Lei Complementar nº 154/96; 

IV – Exortar a Secretaria Geral de Controle Externo que avalie a 
possibilidade de incluir em seu planejamento anual de auditorias 
fiscalização sobre a gestão dos convênios celebrados pela SEAGRI, com a 
EMATER e/ou Associações Rurais, visando o controle desde o 
planejamento até a execução do objeto e a verificação do respeito aos 
princípios constitucionais da moralidade, da economicidade, da legalidade 
e da eficiência; 

V – Dar Ciência desta Decisão aos interessados indicados no cabeçalho, 
via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de 
publicação deve ser observada como marco inicial para possível 
interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, 
inciso IV, da Lei Complementar n. 154/1996, informando-os que seu inteiro 
teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade ambiental; 

VI – Arquivar os autos, depois de atendidas todas as exigências prolatadas 
nesta decisão; 

VII – Encaminhar ao Departamento da Primeira Câmara, para cumprimento 
das medidas indicadas neste voto. 

Participaram do julgamento o Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA 
PEREIRA DE MELLO (Relator) e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA; o 
Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o 
Conselheiro Presidente BENEDITO ANTONIO ALVES; a Procuradora do 
Ministério Público de Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. 

Porto Velho, terça-feira, 5 de setembro de 2017. 

Assinado eletronicamente 
JOSÉ EULER POTYGUARA P. DE MELLO 
Conselheiro Relator 
  
Assinado eletronicamente 
BENEDITO ANTONIO ALVES 
Conselheiro Presidente da Primeira Câmara 

 

Autarquias, Fundações, Institutos, Empresas de 
Economia Mista, Consórcios e Fundos 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00789/17 

PROCESSO: 01598/2017 -TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Aposentadoria. 
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária - Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - IPERON. 
INTERESSADA: Maria Senhora da Conceição – CPF nº 280.158.191-72. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
RELATOR: ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA. 
GRUPO: I. 
SESSÃO: Nº 14, de 9 de agosto de 2017. 

EMENTA: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição. 
Proventos integrais com base na última remuneração e com paridade. 
Aplicação da regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/05. Cumprimento aos requisitos legais para a 
concessão. Legalidade. Registro do ato. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da Aposentadoria da 
Senhora Maria Senhora da Conceição, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por 
unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuição, com proventos integrais com base na 
última remuneração e com paridade, em favor da servidora Maria Senhora 
da Conceição, ocupante do cargo de Professora, matrícula nº 300027181, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal do Estado de Rondônia, 
materializado por meio do Ato Concessório nº 103/IPERON/GOV-RO, de 
22.3.2016 (fl. 01), publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 60, 
de 4.4.2016 (fl. 2), com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 
(EC) nº 47/2005, e Lei Complementar Estadual Previdenciária nº 432/2008; 

II – Determinar o registro do Ato nesta Corte, nos termos do art. 49, inciso 
III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o art. 37, inciso II, 
da Lei Complementar no 154/96 e art. 56 do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas; 

III – Após o registro, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - IPERON deverá certificar na Certidão de Tempo de 
Serviço/Contribuição original expedida pelo INSS que o tempo foi 
computado para fins desta concessão de aposentadoria, Advirto que a 
original ficará sob sua guarda; 

IV – Alertar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado 
de Rondônia - IPERON para que promova um levantamento sobre o 
período em que a interessada contribuiu para o Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS, nos termos da Lei Federal nº 9.796/1999, 
visando à adoção de medidas para fins de compensação previdenciária; 

V – Alertar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia - IPERON para que cumpra o prazo de 10 dias para 
encaminhamento dos processos relativos à concessão de aposentadoria e 
pensão civil, nos termos do art. 37 da Instrução Normativa no 13/TCER-
2004; 

VI – Dar conhecimento desta Decisão, via Diário Oficial, ao órgão de 
origem e ao IPERON, informando-os de que o seu inteiro teor encontra-se 
disponível no sítio deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br); e 

VII – Após os trâmites legais, proceda-se ao arquivamento dos autos. 
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Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA 
DA SILVA (Relator), os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o Conselheiro Presidente da Segunda 
Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do Ministério 
Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00735/17 

PROCESSO: 04384/2015 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Aposentadoria. 
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária – Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - IPERON. 
INTERESSADA: Ceir Maria Boritza – CPF nº 115.077.302-25. 
RESPONSÁVEL: Neuracy da Silva Freitas Rios. 
RELATOR: ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA. 
GRUPO: II. 
SESSÃO: Nº 14, de 9 de agosto de 2017. 

EMENTA: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição. 
Proventos integrais com base na última remuneração e com paridade. 
Aplicação da regra de transição (artigo 3º, incisos I, II e III, da Emenda 
Constitucional nº 47/05). Cumprimento aos requisitos legais para a 
concessão. Legalidade. Registro do ato. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da Aposentadoria da 
Senhora Ceir Maria Boritza, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por 
unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuição, com proventos integrais com base na 
última remuneração e com paridade à Senhora CEIR MARIA BORITZA, 
ocupante do cargo de Professora nº 300019975, pertencente ao quadro 
permanente de pessoal do Estado de Rondônia, materializado por meio do 
Ato Concessório de Aposentadoria nº 312/IPERON/GOV-RO, de 5.12.2014 
(fl.101), publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 2613, de 
5.1.2015 (fl. 102/103), com fundamento no artigo 3º, da Emenda 
Constitucional nº 47/2005 e Lei Complementar Estadual Previdenciária nº 
432/2008; 

II – Determinar o registro do Ato nesta Corte, nos termos do art. 49, inciso 
III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o art. 37, inciso II, 
da Lei Complementar no 154/96 e art. 56 do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas; 

III - Após o registro, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - IPERON deverá certificar na Certidão de Tempo de 
Serviço/Contribuição original expedida pelo INSS que o tempo foi 
computado para fins desta concessão de aposentadoria. Advirto que a 
original ficará sob sua guarda; 

IV– Alertar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia - IPERON para que promova um levantamento sobre o período 
em que a interessada contribuiu para o Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS, nos termos da Lei Federal nº 9.796/1999, visando à adoção 
de medidas para fins de compensação previdenciária; 

V – Alertar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia - IPERON para que cumpra o prazo de 10 dias para 
encaminhamento dos processos relativos à concessão de aposentadoria e 
pensão civil, nos termos do art. 37 da Instrução Normativa no 13/TCER-
2004; 

VI – Dar conhecimento desta Decisão, via Diário Oficial, ao órgão de 
origem e ao IPERON, informando-os de que o seu inteiro teor encontra-se 
disponível no sítio deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br); e 

VII – Após os trâmites legais, proceda-se ao arquivamento dos autos. 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA 
DA SILVA (Relator), os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o Conselheiro Presidente da Segunda 
Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do Ministério 
Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00743/17 

PROCESSO: 01155/2017 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Aposentadoria. 
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária – Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - IPERON. 
INTERESSADA: Maria Helena Quaresma Ribeiro – CPF nº 442.882.559-
53. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
RELATOR: ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA. 
GRUPO: II. 
SESSÃO: Nº 14, de 9 de agosto de 2017. 

EMENTA: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição. 
Proventos integrais com base na última remuneração e com paridade. 
Aplicação da regra de transição (Artigo 3º, incisos I, II e III, da Emenda 
Constitucional nº 47/05). Cumprimento aos requisitos legais para a 
concessão. Legalidade. Registro do ato. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da Aposentadoria da 
Senhora Maria Helena Quaresma Ribeiro, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por 
unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal o Ato Concessório de Aposentadoria Voluntária por 
Idade e Tempo de Contribuição, com proventos integrais com base na 
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última remuneração e com paridade à senhora Maria Helena Quaresma 
Ribeiro, ocupante do cargo de Analista Educacional nº 300025729, 
pertencente ao quadro permanente de pessoal do Estado de Rondônia, 
materializado por meio do Ato Concessório de Aposentadoria nº 
77/IPERON/GOV-RO, de 7.3.2016, publicado no Diário Oficial do Estado 
de Rondônia nº 47 de 14.3.2016 (fl. 2), com fundamento no artigo 3º, da 
Emenda Constitucional nº 47/2005 c/c a Lei Complementar Estadual 
Previdenciária nº 432/2008; 

II – Determinar o registro do Ato nesta Corte, nos termos do art. 49, inciso 
III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o art. 37, inciso II, 
da Lei Complementar no 154/96 e art. 56 do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas; 

III - Após o registro, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - IPERON deverá certificar na Certidão de Tempo de 
Serviço/Contribuição original expedida pelo INSS que o tempo foi 
computado para fins desta concessão de aposentadoria. Advirto que a 
original ficará sob sua guarda; 

IV– Alertar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia - IPERON para que promova um levantamento sobre o período 
em que a interessada contribuiu para o Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS, nos termos da Lei Federal nº 9.796/1999, visando à adoção 
de medidas para fins de compensação previdenciária; 

V – Alertar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia - IPERON para que cumpra o prazo de 10 dias para 
encaminhamento dos processos relativos à concessão de aposentadoria e 
pensão civil, nos termos do art. 37 da Instrução Normativa no 13/TCER-
2004; 

VI – Dar conhecimento desta Decisão, via Diário Oficial, ao órgão de 
origem e ao IPERON, informando-os que o seu inteiro teor encontra-se 
disponível no sítio deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br); e 

VII – Após os trâmites legais, proceda-se ao arquivamento dos autos. 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA 
DA SILVA (Relator), os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o Conselheiro Presidente da Segunda 
Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do Ministério 
Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00754/17 

PROCESSO: 2841/2015@ – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão. 
ASSUNTO: Pensão Municipal 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Municipal de São Miguel do 
Guaporé/RO - IPMSMG 
INTERESSADO: Milton Rubens Gualtiere (cônjuge) – CPF nº 113.583.002-
91. 
RESPONSÁVEL: Pedro Nogueira da Silva. 
RELATOR: ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA. 
GRUPO: I. 
SESSÃO: Nº 14, de 9 de agosto de 2017. 

EMENTA: Pensão Civil por Morte sem paridade. Fato gerador e condição 
de beneficiário comprovados. Reconhecimento do direito à pensão vitalícia 
(cônjuge). Exame sumário. Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pensão 
concedida ao Senhor Milton Rubens Gualtiere, na qualidade de cônjuge, 
beneficiário da ex-servidora Júlia Maria de Souza Gualtieri, como tudo dos 
autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por 
unanimidade de votos, em: 

I - Considerar legal o Ato Concessório de Pensão por Morte, em caráter 
vitalício, ao Senhor Milton Rubens Gualtiere, na qualidade de cônjuge, 
mediante a certificação da condição de beneficiário da ex-servidora Júlia 
Maria de Souza Gualtieri, falecida em 16.7.2014, quando inativa no cargo 
de Zeladora, Matrícula nº 363, do quadro permanente de pessoal do 
Município de São Miguel do Guaporé, materializado por meio do Ato 
Concessor de Pensão por Morte - Portaria nº 01/IPMSMG/2015, de 
12.1.2015 (fl. 45), publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Rondônia Edição nº 1.368, de 13.1.2015 (fls. 46/47), com fundamento no 
artigo 40, §7º, inciso II e § 8º, da CF/88, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/03, c/c os artigos 37 ao 41 da Lei Municipal nº 
1.389/2014; 

II - Determinar o registro do Ato nesta Corte, nos termos do artigo 49, 
inciso III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, 
II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno desta 
Corte de Contas; 

III - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência Municipal de São Miguel 
do Guaporé/RO – IPMSMG de que, em função da necessidade de maior 
celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas 
concessões nesta Corte, a composição dos proventos não foi analisada 
nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditorias e/ou inspeções a 
serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas; 

IV - Dar conhecimento desta Decisão, via Diário Oficial, ao órgão de 
origem e ao IPMSMG, informando-os de que o seu inteiro teor encontra-se 
disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br); 
e 

V - Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais. 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA 
DA SILVA (Relator), os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o Conselheiro Presidente da Segunda 
Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do Ministério 
Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Segunda Câmara  

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00755/17 
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PROCESSO: 2824/2015@ – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão. 
ASSUNTO: Pensão Municipal 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Alvorado do Oeste – IMPRES. 
INTERESSADA: Maria Eunice Carvalho Barros (cônjuge) – CPF nº 
315.770.832-53. 
RESPONSÁVEL: Sinval Reckel. 
RELATOR: ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA. 
GRUPO: I. 
SESSÃO: Nº 14, de 09 de agosto de 2017. 

EMENTA: Pensão Civil por Morte sem paridade. Fato gerador e condição 
de beneficiária comprovados. Reconhecimento do direito à pensão vitalícia 
(cônjuge). Exame sumário. Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da Pensão 
concedida à Senhora Maria Eunice Carvalho Barros, na qualidade de 
cônjuge, beneficiária do Senhor Helio Barros, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por 
unanimidade de votos, em: 

I - Considerar legal o Ato Concessório de Pensão por Morte, em caráter 
vitalício e sem paridade, em favor de Maria Eunice Carvalho Barros, CPF 
nº 315.770.832-53 (cônjuge), mediante a certificação da condição de 
beneficiário do ex-servidor Hélio Barros (115.516.822-49), falecido em 
8.1.2015, quando inativo no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Matrícula 
nº 009, pertencente ao Quadro permanente de Pessoal Civil do Poder 
Executivo Municipal de Alvorada do Oeste, materializado por meio da 
Portaria nº 004/IMPRES/2015, de 6.2.2015 (fl. 64), publicado no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia Edição nº 1.387, de 
9.2.2015 (fl. 66), com fundamento no artigo 40, §7º, inciso I, e §8º da 
Constituição Federal/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/03, c/c os artigos 28, inciso I, art. 48, inciso II, “a”, art. 76, inciso I, §3º e 
art. 78 inciso I, da Lei Municipal nº 641/2010; 

II - Determinar o registro do Ato junto a esta Corte, nos termos do artigo 49, 
inciso III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, 
II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno desta 
Corte de Contas; 

III - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Alvorado do Oeste – IMPRES que, em função da 
necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a 
efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, a composição dos 
proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de 
auditorias e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos 
inativos e pensionistas; 

IV - Dar conhecimento desta Decisão, via Diário Oficial, ao órgão de 
origem e ao IMPRES, informando-os que o seu inteiro teor encontra-se 
disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br); 

V - Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais. 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA 
DA SILVA (Relator), os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o Conselheiro Presidente da Segunda 
Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do Ministério 
Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto Relator 

(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00757/17 

PROCESSO: 02370/2016 @ TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão Civil por Morte. 
ASSUNTO: Pensão Municipal 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Município de Porto Velho/RO – IPAM. 
INTERESSADO: Josué Gonçalves Costa (CPF nº 179.738.723-53). 
RESPONSÁVEL: José Carlos Couri. 
RELATOR: ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA. 
GRUPO: I. 
SESSÃO: Nº 14, de 9 de agosto de 2017. 

EMENTA: Pensão Civil por Morte sem paridade. Fato gerador e condição 
de beneficiário comprovados. Reconhecimento do direito à pensão vitalícia 
(cônjuge). Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da Pensão 
concedida ao Senhor Josué Gonçalves Costa, na qualidade de cônjuge, 
beneficiário da ex-servidora Albertina de Souza Wanderley Costa, como 
tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por 
unanimidade de votos, em: 

I - Considerar legal o Ato Concessório de Pensão por Morte, em caráter 
vitalício em favor do senhor Josué Gonçalves Costa (cônjuge), mediante a 
certificação da condição de beneficiário da ex-servidora Albertina de Souza 
Wanderley Costa (CPF nº 120.520.431-87), falecida em 24.2.2016 (fl. 10), 
quando inativa (fl. 21, 23/24), no cargo de Professor I, Matrícula nº 10192-
3, do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação/SEMED-RO, materializado por meio do Ato Concessório nº 
178/DIBEN/PRESIDÊNCIA/IPAM, de 5.5.2016 (fl. 45), nos termos do artigo 
40, §§ 2° e 7° da Constituição Federal/88, com redação dada pela EC nº 
41/03, c/c o art. 1°, caput e parágrafo único, da EC nº 70/2012, c/c o art. 9°, 
"a", art. 54, I, art. 55, I, art. 59 e artigo 62, Inciso I, "a", da Lei 
Complementar Municipal 404/2010; 

II - Determinar o registro do Ato nesta Corte, nos termos do artigo 49, 
inciso III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, 
II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno desta 
Corte de Contas; 

III - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Porto Velho/RO – IPAM de que, em função da 
necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a 
efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, a composição dos 
proventos não foi analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de 
auditorias e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos 
inativos e pensionistas; 

IV - Dar conhecimento desta Decisão, via Diário Oficial, ao órgão de 
origem e ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Porto Velho/RO – IPAM, informando-os de que o seu inteiro 
teor encontra-se disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas 
(www.tce.ro.gov.br); e 

V - Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais. 
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Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA 
DA SILVA (Relator), os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o Conselheiro Presidente da Segunda 
Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do Ministério 
Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto Relator 
  
(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00759/17 

PROCESSO: 3217/2016 – TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão. 
ASSUNTO: Pensão Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia – IPERON. 
INTERESSADO: Sebastião Barboza Duarte (cônjuge) – CPF nº 
146.249.239-87. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
RELATOR: ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA. 
GRUPO: I. 
SESSÃO: Nº 14, de 9 de Agosto de 2017. 

EMENTA: Pensão Civil por Morte sem paridade. Fato gerador e condição 
de beneficiário comprovados. Reconhecimento do direito à pensão vitalícia 
(cônjuge). Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pensão 
concedida ao Senhor Sebastião Barboza Duarte, na qualidade de cônjuge, 
beneficiário da ex-servidora Maria de Lourdes Duarte, como tudo dos autos 
consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por 
unanimidade de votos, em: 

I - Considerar legal o Ato Concessório de Pensão por Morte, em caráter 
vitalício e sem paridade, ao senhor Sebastião Barboza Duarte, CPF nº 
146.249.239-87, na qualidade de cônjuge, mediante a certificação da 
condição de beneficiário da ex-servidora Maria de Lourdes Duarte, falecida 
em 17.3.2016 quando inativa no cargo de Professora, Matrícula nº 
300005350, do quadro permanente de pessoal do Estado de Rondônia, 
concretizado por meio do Ato Concessório nº 113/DIPREV/2016, 24.6.2016 
(fl. 75), publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 150, de 
12.8.2016 (fl. 82), com fulcro no artigo 40, §7º, inciso I, e §8º, da 
Constituição Federal/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/03, c/c os artigos 28, inciso I; 30, inciso I; 32, inciso I, alínea ‘‘a’’; 34, 
inciso I; 38 e 62 da Lei Complementar nº 432/08; 

II - Determinar o registro do Ato junto a esta Corte, nos termos do artigo 49, 
inciso III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, 
II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno desta 
Corte de Contas; 

III - Dar conhecimento desta Decisão, via Diário Oficial, ao órgão de origem 
e ao IPERON, informando-o que o seu inteiro teor encontra-se disponível 
no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br); 

IV - Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais. 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA 
DA SILVA (Relator), os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o Conselheiro Presidente da Segunda 
Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do Ministério 
Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00762/17 

PROCESSO: 5049/2016 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão Civil por Morte. 
ASSUNTO: Pensão – ESTADUAL. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia – IPERON. 
INTERESSADO: Marcel Henrique Gomes Ferro (CPF nº 056.786.181-30) 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira 
RELATOR: ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA. 
GRUPO: I. 
SESSÃO: Nº 14, de 09 de agosto de 2017. 

EMENTA: Pensão Civil por Morte sem paridade. Fato gerador e condição 
de beneficiários comprovados. Reconhecimento do direito à pensão 
temporária (neto). Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pensão 
concedida ao Senhora Marcel Henrique Gomes Ferro, na qualidade de 
neto, beneficiário do ex-servidor Ivair Gomes Ferro, como tudo dos autos 
consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por 
unanimidade de votos, em: 

I - Considerar legal o Ato Concessório de Pensão por Morte, em caráter 
temporário e sem paridade, em favor de Marcel Henrique Gomes Ferro 
(neto), CPF nº 056.786.181-30, mediante a certificação da condição de 
beneficiário do ex-servidor Ivair Gomes Ferro, falecido em 9.2.2016 , 
quando inativo no cargo de Técnico Judiciário, Matrícula nº 0022691, do 
quadro permanente de Pessoal do Estado de Rondônia, materializado por 
meio do Ato Concessório nº 205/DIPREV/2016, de 24.10.2016 (fl. 79), 
publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 230, de 12.12.2016 
(fl. 89), artigo 40, §§7º, II e 8º da Constituição Federal/88, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c os artigos 1º, 28, II, 30, I, 
32, II, “a”, §3º, 33, 34, I, II, 38 e 62 da Lei Complementar nº 432/2008; 

II - Determinar o registro do Ato junto a esta Corte, nos termos do artigo 49, 
inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, 
II, da Lei Complementar no 154/96 e artigo 54 do Regimento Interno desta 
Corte de Contas; 

III - Dar conhecimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Estado de Rondônia - IPERON que, em função da necessidade de 
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maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro 
dessas concessões nesta Corte, a composição dos proventos não foi 
analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditorias e/ou 
inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e 
pensionistas; 

IV - Dar conhecimento desta Decisão, via Diário Oficial, ao órgão de 
origem e ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia - IPERON, informando-os que o seu inteiro teor encontra-se 
disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br); 

V - Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais. 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA 
DA SILVA (Relator), os Conselheiros PAULO CURI NETO e WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o Conselheiro Presidente da Segunda 
Câmara VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, a Procuradora do Ministério 
Público de Contas ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 9 de agosto de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00409/17 

PROCESSO: 0317/2017 (eletrônico) 
SUBCATEGORIA:   Auditoria 
JURISDICIONADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
RESPONSÁVEIS:  Florisvaldo Alves da Silva (CPF n. 661.736.121-00); 
Francisco Lopes Fernandes Netto (CPF n. 808.791.792-87); 
José de Albuquerque Cavalcante (CPF n. 062.220.649-49). 
RELATOR: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELO 
SESSÃO:  16ª, de 14 de setembro de 2017. 

AUDITORIA. LEVANTAMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR. RELATÓRIO 
CONSOLIDADO DA FISCALIZAÇÃO NOS 51 MUNICÍPIOS. 
IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES. DETERMINAÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS. COMUNICAÇÃO AOS GESTORES. 
MONITORAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. 
ARQUIVAMENTO. 

1. Diante das conclusões contidas no relatório técnico consolidado acerca 
da fiscalização nos serviços de transporte escolar ofertados em 51 
municípios do Estado de Rondônia, é necessário expedir determinações 
complementares àquelas que constaram dos autos específicos de cada 
fiscalização, devendo o monitoramento destas ações ser efetivado nos 
autos das respectivas prestações de contas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de análise 
consolidada dos resultados das fiscalizações deflagradas por este Tribunal 
de Contas para verificar os controles constituídos, os requisitos de 
contratação e as condições do serviço de transporte escolar ofertado aos 
alunos de 51 municípios do Estado de Rondônia, com o intuito de subsidiar 
a futura formação de diagnóstico dos serviços ofertados por toda a rede 
pública municipal, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro JOSÉ 
EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, 
em: 

I – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, Florisvaldo Alves da 
Silva, ou a quem o substitua na forma da lei, com fundamento no art. 42 da 
Lei Complementar n. 154/1996, c/c art. 62, II, do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas, que regulamente, no prazo de 180 dias contados da 
notificação, as diretrizes para formalização dos convênios de execução do 
transporte escolar dos alunos da rede estadual entre o Estado e os 
municípios, contendo no mínimo os requisitos, critérios, metodologia para 
definição dos repasses, forma de acompanhamento e repasse financeiro e 
prestação de contas, em atendimento as disposições da Decisão 
Normativa n. 02/2016/TCE-RO, art. 2º, II; e art. 3º, I, III e IV (controles 
internos adequados, segregação de função; e princípio da aderência a 
diretrizes e normas); 

II – Determinar ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito, 
José de Albuquerque Cavalcante, ou a quem o substitua na forma da lei, 
com fundamento no art. 42 da Lei Complementar n. 154/1996, c/c art. 62, 
II, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, que adote, em conjunto 
com as secretarias de educação estadual e municipais, no prazo de 180 
dias contados da notificação, cronograma de fiscalização com a finalidade 
de intensificar as operações de fiscalização nos veículos do transporte 
escolar; 

III – Determinar ao Controlador-Geral do Estado, Francisco Lopes 
Fernandes Netto, ou a quem o substitua na forma da lei, com fundamento 
no art. 42 da Lei Complementar n. 154/1996, c/c art. 62, II, do Regimento 
Interno deste Tribunal de Contas, que acompanhe e informe as medidas 
adotadas pela Administração quanto às determinações deste Relatório, 
manifestando-se quanto ao atendimento ou não das determinações 
direcionadas aos gestores da Secretaria de Educação do Estado (SEDUC) 
e do Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN/RO), por meio do 
Relatório do Controle Interno Anual sobre as prestações de contas anuais 
destas unidades, devendo conter no mínimo os seguintes requisitos: 
descrição da determinação e/ou recomendação, ações realizadas e/ou a 
realizar, status da determinação e/ou recomendação (não iniciada, em 
andamento, não atendida e/ou atendida); 

IV – Recomendar ao Secretário Estadual de Educação, Florisvaldo Alves 
da Silva, ou a quem o substitua na forma da lei, que avalie a conveniência 
e a oportunidade de adotar o controle e acompanhamento dos veículos do 
transporte escolar por meio de sistema de monitoramento georreferenciado 
(GPS - Sistema de Posicionamento Global); 

V – Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que: 

a) monitore, nos autos da prestação de contas da Seduc e do Detran do 
exercício financeiro de 2017, a serem ainda constituídos, o cumprimento 
das determinações e recomendações indicadas nos itens I, II, III e IV deste 
Acórdão, oportunamente procedendo à juntada de toda a documentação 
necessária; 

b) apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, proposta de orientação (manual) 
quanto aos critérios e requisitos mais relevantes das atividades 
relacionadas aos serviços de transporte escolar (regulação, gestão, 
contratação e fiscalização); 

c) confira publicidade ao manual quanto aos serviços de transporte escolar, 
devendo providenciar, junto à Secretaria de Processamento e Julgamento 
do Pleno, a remessa de cópia deste documento, por ofício, aos gestores 
dos entes que foram objeto de fiscalização, juntando prova da notificação 
ao respectivo processo de monitoramento, nos termos do item VII do 
Acórdão APL-TC 00039/17; 

d) programe, em conjunto com a Escola Superior de Contas (Escon), 
capacitação dos servidores e membros do Conselho do Fundeb voltadas a 
aperfeiçoar a gestão e o controle das atividades do transporte escolar; 
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VI – Determinar à Assessoria de Comunicação Social deste Tribunal de 
Contas que, em conjunto com a Secretaria de Controle Externo, verifique 
as melhores práticas para ampliar os meios de divulgação e comunicação 
dos resultados da presente fiscalização; 

VII – Exortar a Presidência deste Tribunal de Contas a avaliar a 
possibilidade de (i) expedir comunicação de agradecimento ao Ministério 
Público Estadual pelo apoio logístico concedido, em especial, aos 
servidores que conduziram as equipes de auditoria nos deslocamentos aos 
municípios auditados; e (ii) consignar elogio funcional nos assentamentos 
dos servidores que integraram a comissão que conduziu os presentes 
trabalhos, especialmente quanto aos servidores que atuaram na fase de 
coordenação e revisão dos procedimentos; 

VIII – Dar ciência deste Acórdão, por ofício, aos agentes indicados no 
cabeçalho, para que atuem em face das determinações e recomendações 
indicadas nos itens I, II, III e IV, bem como aos Chefes dos Poderes 
Executivo Estadual e Municipal e ao Ministério Público Estadual (MP/RO), 
para que tão somente tomem ciência dos fatos e adotem as medidas de 
sua alçada; 

IX – Arquivar o processo depois de cumpridos os trâmites regimentais. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA, PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS 
COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA 
SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
JOSÉ EULER POTYGUARA 
PEREIRA DE MELLO         
Conselheiro Relator                          
Mat. 11 
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00413/17 

PROCESSO:  01191/09 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA:   Acompanhamento Ambiental. 
ASSUNTO:  Acompanhamento Ambiental, realizado pela Diretoria de 
Controle Ambiental – DCA, com a finalidade de monitorar a Bacia do Rio 
Boa Vista, no Município de Ouro Preto do Oeste/RO. 
JURISDICIONADO:  Município de Ouro Preto do Oeste/RO.   
INTERESSADO:   Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 
RESPONSÁVEIS:  Juan Alex Testoni (CPF: 203.400.012-91), Ex-Prefeito 
Municipal de Ouro Preto do Oeste/RO; 
RELATOR:  Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA. 
SESSÃO:  16ª Sessão Plenária, de 14 de setembro de 2017. 

ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE 
OURO PRETO DO OESTE/RO. BACIA DO RIO BOA 
VISTA.  FISCALIZAÇÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE NÃO 
CONFORMIDADES. ARQUIVAMENTO. 

1.    Frente à ausência de não conformidades na gestão ambiental, impõe-
se o arquivamento do processo por cumprir o objetivo para o qual foi 
constituído, em homenagem aos princípios Seletividade, Racionalização 
Administrativa, Eficiência, Economia e Celeridade Processual. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Acompanhamento 
Ambiental, realizado pela Diretoria de Controle Ambiental – DCA, com a 
finalidade de monitorar a Bacia do Rio Boa Vista, no Município de Ouro 
Preto do Oeste/RO, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I - Arquivar o presente processo de Acompanhamento Ambiental, realizado 
em face do Acordo de Cooperação Técnica - ACT n° 06/2008, firmado 
entre o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e o Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CESIPAM), uma vez 
que cumpriu com o objetivo para o qual foi constituído, com o 
monitoramento da Bacia do Rio Boa Vista, no Município de Ouro Preto do 
Oeste/RO, em atenção aos princípios da Seletividade, Racionalização 
Administrativa, Eficiência, Economia e Celeridade Processual; 

II - Dar conhecimento deste Acórdão, por meio do Diário Oficial eletrônico 
desta Corte – D.O.e-TCE/RO, ao Senhor JUAN ALEX TESTONI, Ex-
Prefeito Municipal de Ouro Preto do Oeste/RO, com a publicação no Diário 
Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas – D.O.e-TCE/RO, cuja data de 
publicação deve ser observada como marco inicial para possível 
interposição de recursos, com supedâneo no artigo 22, IV, c/c artigo 29, IV, 
da Lei Complementar nº. 154/96, informando da disponibilidade do inteiro 
teor para consulta no sítio: www.tce.ro.gov.br; 

III - Após adoção das medidas administrativas e legais cabíveis, arquivar 
estes autos nos termos referenciados no item I deste Acórdão. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
(Relator), PAULO CURI NETO, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o 
Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente 
EDILSON DE SOUSA SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. O Conselheiro WILBER 
CARLOS DOS SANTOS COIMBRA declarou-se suspeito, nos termos do 
artigo 145 do Código de Processo Civil.    

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA       
Conselheiro Relator         
Mat. 109                             
                     
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

Administração Pública Municipal 

Município de Alta Floresta do Oeste 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00411/17 

PROCESSO:    4720/15–TCER (Processo Eletrônico) 
SUBCATEGORIA:    Auditoria 
ASSUNTO:    Assistência farmacêutica no âmbito da Secretaria Municipal 
de Saúde de Alta Floresta do Oeste. 
JURISDICIONADO:    Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste 
INTERESSADO:    Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
    CNPJ nº 04.801.221/0001-10 
RESPONSÁVEIS:    Valdoir Gomes Ferreira - CPF nº 169.941.401-72 
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    Maria Thereza Tomazini Tirolli - CPF nº 271.871.522-72 
    Francineth Magipo - CPF nº 239.009.112-15 
     Manoel Rumão de Paula Neto - CPF nº 566.808.056-00 
     Lenilson George Xavier Júnior - CPF nº 739.535.559-87 
RELATOR:    Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
SESSÃO:      16ª Sessão Plenária, de 14 de setembro de 2017. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUDITORIA DE GESTÃO. 
OBJETO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PLANEJAMENTO DE 
AQUISIÇÃO, CONTROLE DE ESTOQUE, ABASTECIMENTO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES. 
IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 
DETERMINAÇÕES. 

1. A auditoria realizada pela Corte de Contas evidenciou a existência de 
irregularidades pertinentes à ausência de planejamento de assistência 
farmacêutica; 

2. Não há nos autos prova de prejuízo no abastecimento de medicamentos 
nem notícia de qualquer dano ao erário, não obstante as deficiências 
constatadas pela Corte de Contas. 

2. Determinação para correção das irregularidades apontadas na Auditoria. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de auditoria, 
realizada pela Corte de Contas no Município de Alta Floresta, objetivando 
verificar a legalidade, eficiência e eficácia da assistência farmacêutica no 
que concerne ao planejamento de aquisições de medicamentos, controle 
de estoques, abastecimento das unidades de saúde e distribuição aos 
pacientes, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro JOSÉ 
EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, 
em: 

I – Manter as irregularidades elencadas na Decisão Monocrática DM-
GCJEPPM 006/16 (Documento ID 254888) nos itens I (alíneas “a” e “c”); II 
(alíneas “b”, “c” e “d”); III (alíneas “b”, “c” e “d”); e item IV; 

II – Determinar, via ofício, ao atual Prefeito do Município de Alta Floresta 
do Oeste que adote as medidas abaixo elencadas: 

a) dê efetividade ao funcionamento da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, responsável pelo formulário terapêutico, elaboração e 
atualização da relação de medicamentos a serem utilizados pelo Município; 

b) juntamente como Secretário Municipal de Saúde, implante o Sistema 
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – HÓRUS, ou qualquer 
outro sistema informatizado, de modo a propiciar o efetivo controle em todo 
o fluxo de medicamentos no município; 

c) disponibilize espaço adequado e em boas condições para servir de 
Central de Abastecimento Farmacêutico, a qual deverá abrigar 
exclusivamente material da mesma natureza e contar com um 
farmacêutico para ordenar, monitorar e responsabilizar-se pela distribuição 
dos medicamentos; 

d) determine à Comissão de Farmácia e Terapêutica que realize um estudo 
com objetivo de atualizar o REMUNE e complementar o planejamento de 
Assistência Farmacêutica, viabilizando a seleção de medicamentos de 
acordo com as necessidades locais, possibilitando, assim, um efetivo 
atendimento da demanda; 

e) determine ao atual Secretário Municipal de Saúde que nas aquisições 
futuras de medicamentos adote medidas necessárias para correta previsão 

de estimativa, de forma que as compras de medicamentos sejam 
compatíveis com o histórico de consumo; 

III – Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que em suas 
próximas auditorias no Município de Alta Floresta do Oeste, verifique o 
cumprimento do disposto no item II deste Acórdão; 

IV – Dar ciência deste Acórdão aos interessados, via Diário Oficial 
Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser 
observada como marco inicial para possível interposição de recursos, com 
supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei Complementar 
n. 154/1996, informando-os de que seu inteiro teor está disponível para 
consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em atenção à 
sustentabilidade ambiental; 

V – Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público de Contas, informando-o 
de que as outras peças dos autos e manifestações, em seu inteiro teor, 
também estão no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas 
(www.tce.ro.gov.br), em atenção ao desenvolvimento sustentável; e 

VI – Arquivar os autos, depois de adotadas as medidas acima elencadas 
pelo Departamento do Pleno. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA, PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS 
COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA 
SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
JOSÉ EULER POTYGUARA       
PEREIRA DE MELLO         
Conselheiro Relator                          
Mat. 11 
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 
 

 

Município de Ariquemes 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00416/17 

PROCESSO:     01335/2011 - TCE/RO.     
SUBCATEGORIA:     Representação 
ASSUNTO:    Representação - Possíveis irregularidades na Adesão da 
Prefeitura Municipal de Ariquemes à Ata de Registro de Preços nº 
001/2009, realizada pela Fundação de Assembleia Legislativa do Estado 
de Rondônia - Processo Administrativo n. 8927/2009 – para contratação de 
empresa especializada na digitalização e indexação de documentos de 
processos administrativos e jurídicos. 
JURISDICIONADO:    Município de Ariquemes/RO 
INTERESSADO:    Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO 
RESPONSÁVEIS:    Confúcio Aires Moura, CPF n. 037.338.311-87, Ex-
Prefeito do Município de Ariquemes; 
José Márcio Londe Raposo, CPF n. 006.661.088-54 - Ex-Prefeito do 
Município de Ariquemes 
Marcelo dos Santos, CPF n. 586.749.852-20, Secretário de Planejamento, 
Orçamento e Gestão; 
Niltom Edgard Mattos Marena, CPF: n. 016.256.629-80, Procurador 
Municipal. 
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ADVOGADOS:    Niltom Edgard Mattos Marena, OAB/RO nº 361-B. 
Paulo César dos Santos, OAB/RO nº 4.768. 
Vergílio Pereira Rezende, OAB/RO nº 4.069. 
Marcos Pedro Barbas Mendonça, OAB/RO nº 4.476. 
Marcelo dos Santos, OAB/RO nº 7602 
RELATOR:    Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
SESSÃO:     16ª Sessão do Pleno, de 14 de setembro de 2017. 

ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. NÃO 
PREENCHIMENTOS DO REQUISITOS DE REPRESENTAÇÃO. 
RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE ATOS E 
CONTRATOS, NA FORMA DO ART. 38, I, “B” DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 154/96. REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. INEXISTÊNCIA DE 
DANO AO ERÁRIO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES 
ATINENTES A FORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO AJUSTE. 
DECRETAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO, COM EFEITO EX 
NUNC. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. 

1. As demandas oriundas do Ministério Público Estadual serão 
processadas como Fiscalização de Atos e Contratos, na forma do art. 38, I, 
“b” da Lei Complementar nº 154/96, quando não atendidos os 
pressupostos de admissibilidade contidos no art. 52-A, III da Lei 
Complementar 154/96 c/c o art. 80 do Regimento Interno; 

2. Constatadas irregularidades relativas à formalização e fiscalização de 
contrato firmado pela Administração Pública, cabível a decretação de sua 
ilegalidade, sem pronúncia de nulidade, com aplicação de sanção aos 
agentes que contribuíram, omissiva ou comissivamente, para a prática dos 
ilícitos. Precedentes: ACÓRDÃO Nº 08/2013 – 1ª CÂMARA 
(Proc.1926/2009); ACÓRDÃO Nº 406/2015–2ª CÂMARA (Proc. 
03841/2009). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Representação 
oriunda da Promotoria de Justiça de Ariquemes, por meio do Ofício n. 
006/PJA/1ª Titularidade, versando sobre possíveis irregularidades na 
adesão à Ata de Registro de Preços n. 001/2009, realizada pela 
FUNDARON – Fundação da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia – Processo Administrativo n. 8927/2009, no valor de 
R$640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), a qual se deu por meio do 
Contrato nº 006/2010, firmado entre o Município de Ariquemes/RO e a 
Empresa Projeto consultoria e Serviços LTDA., com interveniência da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada na digitalização e 
indexação de documentos de processos administrativos e jurídicos, ofícios, 
memorandos, pareceres, normas, leis, processos licitatórios, etc., como 
tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I.    Retificar a autuação do processo na forma do art. 38, I, “b” da Lei 
Complementar nº 154/96, devendo constar: Fiscalização de Atos e 
Contratos - Contrato n 006/2010 decorrente do processo administrativo n. 
08927/2009, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na 
digitalização e indexação de documentos de processos administrativos e 
jurídicos, ofícios, memorandos, pareceres, normas, leis, processos 
licitatórios, etc.; 

II.    Considerar ilegal, com efeito ex nunc, o Contrato nº 006/2010, 
celebrado entre o Município de Ariquemes e a empresa Projeto Consultoria 
Ltda., de responsabilidade dos Senhores Confúcio Aires Moura – Ex-
Prefeito Municipal, Marcelo dos Santos – Ex-Secretário de Planejamento, 
Orçamento e Gestão e Niltom Edgard Mattos Marena – Ex-Procurador do 
Município, o qual teve por objeto a contratação de empresa especializada 
na digitalização e indexação de documentos de processos administrativos 
e jurídicos, ofícios, memorandos, pareceres, normas, leis, processos 
licitatórios e etc., em razão das seguintes irregularidades, a saber: 

II.I De responsabilidade do Senhor Confúcio Aires Moura – Ex-Prefeito 
Municipal: 

a)    Ausência de Portaria de designação de servidores responsáveis pelo 
recebimento dos serviços, em inobservância aos artigos 37, caput, da 
Constituição Federal c/c art. 73 da Lei 8.666/1993; 

b)    Ausência de Portaria de designação de servidor responsável pela 
fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, em 
inobservância ao art. 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 67 e 73 
da Lei n. 8.666/1993. 

II.II De responsabilidade dos Senhores Confúcio Aires Moura – Ex-Prefeito 
Municipal, Marcelo dos Santos – Ex-Secretário de Planejamento, 
Orçamento e Gestão e Niltom Edgard Mattos Marena – Ex-Procurador do 
Município: 

a)    Ausência de Projeto Básico, em afronta aos artigos 7º, I; §1º e 2º, 
inciso I e §§ 6º e 8º, todos da Lei n. 8.666/1993; 

b)    Elaboração de contrato sem atender aos termos da Ata aderida e sem 
prever todas as cláusulas necessárias, em afronta ao art.54, §1º c/c art. 55 
e incisos da Lei Federal nº 8.666/93, ante as falhas existentes no Contrato 
nº 006/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ariquemes e a 
Empresa Projeto Consultoria e Serviços Ltda.; 

c)    Elaboração do instrumento contratual de forma imprecisa e irregular, 
com descrição do objeto a ser contratado de forma incompleta, genérica e 
não objetiva, em afronta ao art. 54, §1º e 55 da Lei n. 8.666/93. 

III.    Multar o Senhor Confúcio Aires Moura – Ex-Prefeito do Município de 
Ariquemes, em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pelas 
irregularidades descritas no item II, subitem II.I, alíneas “a” e “b”, deste 
Acórdão; 

IV.     Multar, individualmente, os Senhores Confúcio Aires de Moura, Ex-
Prefeito Municipal, Marcelo dos Santos, Ex-Secretário Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão e Niltom Edgard Mattos Marena, Ex-
Procurador Municipal, em R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta 
reais), pelas irregularidades elencadas no item II, subitem II.II, alíneas “a”, 
“b” e “c”, deste Acórdão; 

V.     Excluir a responsabilidade imputada ao Senhor José Márcio Londe 
Raposo, Ex-Prefeito de Ariquemes, porquanto não restou demonstrado nos 
autos qualquer liame de causalidade entre a sua atuação como Gestor e a 
as irregularidades elencadas no item II deste Acórdão; 

VI.    Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste 
Acórdão no D.O.e-TCE/RO, para que os responsáveis recolham as 
importâncias consignadas nos itens IV e V desta Decisão ao Fundo de 
Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia – FDI/TC, em conformidade com o art. 3°, inciso III, da Lei 
Complementar 194/97; 

VII.    Autorizar, desde já, a cobrança judicial, depois de transitado em 
julgado este Acórdão sem o recolhimento das multas, nos termos do art. 
27, II, da Lei Complementar nº 154/96 c/c art. 36, II, do Regimento Interno 
do TCE-RO; 

VIII.    Alertar o atual Prefeito do Município de Ariquemes, Senhor Thiago 
Leite Flores Pereira, ou quem vier a substituí-lo, acerca da necessidade de 
elaboração de projetos com ações e Programas de Trabalho claros e 
objetivos, quando das futuras adesões a Atas de Registro de Preços pelo 
Ente Municipal, devendo observar o Parecer Prévio 59/2010 desta Corte, 
bem como as exigências e procedimentos legais prescritos nas normas 
cogentes; 

IX.    Dar conhecimento deste Acórdão, via Diário Oficial Eletrônico do 
Tribunal de Contas – D.O.e-TCE/RO, aos Senhores Confúcio Aires de 
Moura, Marcelo dos Santos, Niltom Edgard Mattos Marena e José Márcio 
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Londe Raposo,  cuja data de publicação deve ser observada como marco 
inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, 
IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar nº 154/96, informando da 
disponibilidade do inteiro teor para consulta no sítio: 
IX.    www.tce.ro.gov.br; 

X.    Dar conhecimento deste Acórdão, via ofício, à Senhora Tâmera 
Padoin Marques, Promotora de Justiça de Ariquemes (referência: ofício nº 
006-3ª P.J.A/1ª Tit.); 

XI.    Dar conhecimento deste Acórdão, via ofício, ao atual Prefeito de 
Ariquemes/RO, Senhor Thiago Leite Flores Pereira, ou quem vier a 
substituí-lo; 

XII.    Determinar ao Departamento competente que adote as medidas 
necessárias ao cumprimento do presente Acórdão; 

XIII.    Após adoção de todas as medidas administrativas e legais cabíveis, 
comprovado o recolhimento das multas, com a devida quitação, arquivar 
estes autos. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA(Relator), PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS 
COIMBRA e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS; Conselheiro 
Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; o Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. O Conselheiro 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES declarou-se suspeito, nos termos do artigo 
145 do Código de Processo Civil.    

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA       
Conselheiro Relator         
Mat. 109                             
                     
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

Município de Candeias do Jamari 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00425/17 

PROCESSO N.:    00228/15 (e) 
CATEGORIA:    Denúncia e Representação 
SUBCATEGORIA:    Representação 
ASSUNTO:    Auditoria oriunda do Tribunal de Contas da União - Termo de 
Compromisso TC/PAC 938/2008, firmado entre o Fundo Nacional de 
Saúde e o Poder Executivo Municipal de Candeias do Jamari 
JURISDICIONADO:    Poder Executivo Municipal de Candeias do Jamari 
RESPONSÁVEIS:    Francisco Vicente de Souza, CPF n. 033.848.374-87 
Ex-Chefe do Poder Executivo Municipal (período 1º.1.2005 a 31.12.2008) 
Osvaldo Sousa, CPF n. 190.797.962-04 
Ex-Chefe do Poder Executivo Municipal (período 1º.1.2009 a 31.12.2012) 
Rufino Pereira dos Santos Neto, CPF n. 904.240.009-97 
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde (exercício de 2008) 
RELATOR:    Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
SESSÃO:    16ª, de 14 de setembro de 2017 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINITRATIVO. REPRESENTAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS 
E PROJETOS DE ENGENHARIA. IRREGULARIDADES. 

CONTRADITÓRIO. FALHAS NÃO ELIDIDAS. MULTA. RESPONSÁVEL 
FALECIDO. INTRANSCENDÊNCIA DA MULTA. ARQUIVAMENTO. 

1. A contratação de projeto básico para realização de serviços ou obras de 
engenharia deve observar os ditames do art. 37, XXI, da Constituição 
Federal; Lei Federal n. 8.666/1993 e normas de regência. 

2. In casu, restou evidenciado que a contratação de projeto básico, a fim 
de executar obras de drenagem no Município de Candeias do Jamari, foi 
efetuada sem a abertura de processo e, consequentemente, sem o devido 
ato licitatório, empenho e contrato para realização da despesa. 

3. A responsabilidade pelas irregularidades recai sobre o ex-Chefe do 
Poder Executivo Municipal de Candeias do Jamari, Francisco Vicente de 
Souza, falecido em 18.3.2017, cujo espólio não pode responder pela 
sanção personalíssima de multa cabível ao agente público, nos termos do 
art. 5º, XLV da Constituição Federal. 

4. Inexistindo outras providências, o arquivamento dos autos é medida que 
se impõe. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Representação 
encaminhada pelo Tribunal de Contas da União, em virtude do Acórdão n. 
2982/2014-TCU-Plenário, cujo teor determinou a notificação deste Tribunal 
de Contas acerca do resultado do julgamento da auditoria realizada no 
âmbito da Fiscobras/2011, a qual avaliou a regularidade das despesas 
realizadas com recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde 
mediante Termo de Compromisso TC/PAC 0938/2008, tendo por objeto a 
execução das obras de drenagem no Município de Candeias do 
Jamari/RO, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES, por unanimidade de votos, em: 

I - Preliminarmente, conhecer da Representação formulada pelo Tribunal 
de Contas da União, uma vez que preenche os requisitos de 
admissibilidade intrínsecos e extrínsecos prescritos no art. 52-A, IV, da Lei 
Complementar Estadual n. 154/1996, c/c os arts. 80 e 82-A, IV e §1º, do 
Regimento Interno deste Tribunal de Contas. 

II - No mérito, considerá-la procedente em face de que os elementos 
existentes nos autos evidenciam que houve contratação do projeto básico, 
a fim de executar obras de drenagem naquela municipalidade durante o 
exercício de 2008, sem observância das normas de regência, resultando 
assim nas seguintes irregularidades: 

2.1 - Infringência ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, c/c 
os arts. 2º e 3º da Lei Federal n. 8.666/1993, pela não realização do devido 
procedimento licitatório para contratação dos serviços de elaboração do 
projeto básico as obras de drenagem no Município de Candeias do Jamari; 

2.2 - Infringência ao contido no art. 60 da Lei Federal n. 4.320/64, pela 
realização de despesa sem prévio empenho; 

2.3 - Infringência ao disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei Federal n. 
8.666/1993, pela não formalização do contrato; 

III – Considerar ilegal, com efeitos ex nunc, a contratação de projeto 
básico, a fim de executar obras de drenagem naquela municipalidade 
durante o exercício de 2008, reconhecida por intermédio dos autos 
138/2009, instaurado pelo Poder Executivo Municipal de Candeias do 
Jamari. 

IV – Excluir do rol de responsáveis o ex-chefe do Poder Executivo 
Municipal de Candeias do Jamari, Osvaldo Sousa, inscrito no CPF n. 
190.797.962-04, porquanto ter restado comprovado nos autos que a 
contratação de projeto questionada não ocorreu durante a sua 
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Administração, cabendo-lhe tão somente o reconhecimento da dívida, a fim 
de evitar o enriquecimento sem causa para Administração, uma vez que os 
serviços de elaboração de projeto foram executados pela empresa Soma 
Construções Ltda., bem ainda pela desnecessidade de remessa de 
documentos a este Tribunal de Contas objetivando verificar o cumprimento 
das recomendações expedidas pelo Setor de Controle Interno do Poder 
Executivo de Candeias do Jamari (ControGeral n. 156/2009 (fls. 282/283), 
proposto pelo Corpo Instrutivo no seu derradeiro Relatório (fl. 545), diante 
da complexidade do trabalho realizado pela empresa contratada, valor do 
projeto básico, por não se vislumbrar indícios de superfaturamento, bem 
como em observância aos princípios da celeridade, economicidade e 
relevância, em cotejo com os elementos dos autos; e o ex-coordenador do 
Fundo Municipal de Saúde de Candeias do Jamari, Rufino Pereira dos 
Santos Neto, inscrito no CPF n. 904.240.009-97, visto que inexistem 
indícios nos autos que evidenciem categoricamente o seu conhecimento 
ou participação na ordem para elaboração do projeto básico questionado. 

V - Abster de aplicar multa ao espólio do ex-chefe do Poder Executivo 
Municipal, Francisco Vicente de Souza, inscrito no CPF n. 033.848.374-87, 
uma vez que esta é de caráter personalíssimo, observando-se ainda a 
intranscendência da pena, com fulcro no artigo 5º, XLV da Constituição da 
República. 

VI – Determinar, via ofício, ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal de 
Candeias do Jamari, ou quem lhe tenha substituído legalmente, que 
doravante não incorra em idênticas falhas consignadas no item II deste 
Acórdão, sob pena de ensejar na aplicação da sanção prevista no art. 55, 
II, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996. 

VII – Dar conhecimento deste Acórdão aos interessados, via Diário Oficial 
Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser 
observada como marco inicial para possível interposição de recursos, com 
supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, inciso IV, da Lei 
Complementar Estadual n.154/96, informando os que seu inteiro teor está 
disponível para consulta no endereço eletrônico  www.tce.ro.gov.br, em 
atenção à sustentabilidade ambiental. 

VIII – Arquivar os autos, após cumpridos os trâmites legais. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 
PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES (Relator) e o Conselheiro-Substituto OMAR 
PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; o 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE 
MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
BENEDITO ANTÔNIO ALVES       
Conselheiro Relator         
Mat. 479                             
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

Município de Costa Marques 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00414/17 

PROCESSO:     04069/14/TCE-RO [e]. 
CATEGORIA:    Acompanhamento de gestão. 
SUBCATEGORIA:     Fiscalização de Atos e Contratos. 
ASSUNTO:    Fiscalização de Atos e Contratos – Indícios de desvio de 
finalidade dos recursos do FUNDEB, no exercício 2013. 

UNIDADE:    Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO. 
INTERESSADO:    Ministério Público do Estado de Rondônia. 
RESPONSÁVEIS:         Francisco Gonçalves Neto - Ex-Prefeito (CPF nº. 
037.118.622-68). 
    Vagner Miranda da Silva – Atual Prefeito Municipal (CPF nº 
692.616.362-68). 
    Giumar José Bonato – Ex-Secretário Municipal de Educação no período 
de 2.1 a 5.9.2013 (CPF nº. 780.209.057-15). 
    Rute Justiniano Coelho Rodrigues – Ex-Secretária Municipal de 
Educação no período de 6.9 a 31.12.2013 (CPF nº 569.217.302-63). 
    Gilson Cabral da Costa – Contador (CPF nº 649.603.664-00). 
RELATOR:    Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA. 
SESSÃO:    16ª Sessão do Pleno, em 14 de setembro de 2017. 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E 
CONTRATOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES/RO. 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS NA 
INSPEÇÃO ESPECIAL REALIZADA. IMPROPRIEDADES SANEADAS. 
ATOS LEGAIS AUDITADOS. DETERMINAÇÃO. 

1.    Considera-se legais os atos de auditoria praticados quando saneadas 
as impropriedades apontadas na Inspeção Especial – com a devida 
aplicação dos recursos do FUNDEB- em atendimento as disposições do 
art. 60 dos ADTC da Constituição Federal e art. 22, parágrafo único da Lei 
Federal nº 11.494/07; 

2. Determinação para adotar procedimentos contábeis para a retenção do 
INSS, referente ao FUNDEB e observar o princípio de segregação de 
funções, nos termos do art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64 e na Decisão 
Normativa nº 001/2015/TCE-RO. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Fiscalização de 
Atos e Contratos, originada da Inspeção Especial promovida no Município 
de Costa Marques, visando apurar irregularidades apresentadas pelo 
Ministério Público do Estado de Rondônia quanto ao possível 
descumprimento de carga horária de professores da rede municipal, bem 
como indícios de desvio de recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB, no exercício de 2013, como tudo dos autos 
consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legais os atos auditados concernentes à apuração de 
ocorrência de possíveis irregularidades no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Costa Marques, mormente a desvio de finalidade dos recursos do 
FUNDEB, no exercício de 2013, descontrole contábil e ausência de 
segregação de funções, de responsabilidade dos Senhores Francisco 
Gonçalves Neto - Prefeito Municipal, Giumar José Bonato - Secretário 
Municipal de Educação, no período de 2.1 a 5.9.2013, Gilson Cabral da 
Costa - Contador e a senhora Rute Justiniano Coelho Rodrigues - 
Secretária Municipal de Educação, no período de 6.9 a 31.12.2013, tendo 
em vista que os descumprimentos identificados no curso da instrução 
processual foram saneadas; 

II. Excluir a responsabilidade dos Senhores Francisco Gonçalves Neto - 
Prefeito Municipal, Giumar José Bonato - Secretário Municipal de 
Educação, no período de 2.1 a 05.09.2013, Gilson Cabral da Costa - 
Contador e a senhora Rute Justiniano Coelho Rodrigues - Secretária 
Municipal de Educação, tendo em vista que foram saneadas as 
impropriedades apontadas na Inspeção Especial; 

III. Determinar, via ofício ao atual Prefeito do Município de Costa 
Marques/RO, Senhor Vagner Miranda da Silva, ou quem lhe vier substituir, 
para que adote procedimentos contábeis adequados para a retenção do 
INSS, referente ao FUNDEB, de forma que devem as obrigações patronais 
ser empenhadas, ficando registradas nos controles contábeis do Fundo, 
para que não paire dúvidas quanto à inclusão dos referidos gastos no 
cômputo dos 60% do FUNDEB. 
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IV. Determinar, via ofício ao atual Prefeito do Município de Costa 
Marques/RO, Senhor Vagner Miranda da Silva, ou quem lhe vier substituir, 
para que observe o princípio de segregação de funções, providenciando a 
separação de funções de autorização, controle e contabilização das 
operações, evitando o acúmulo de atribuições, a fim de aperfeiçoar o 
Controle Interno, na forma da Decisão Normativa nº 001/2015/TCE-RO; 

V. Encaminhar cópias deste Acórdão ao Ministério Público do Estado de 
Rondônia – MPE/RO, Promotoria de Justiça de Costa Marques/RO, em 
referência ao procedimento ICP n. 2013001010023822, Ofício nº 
1026/2014/GAB-PGJ; 

VI. Dar conhecimento deste Acórdão aos Senhores Francisco Gonçalves 
Neto - Ex-Prefeito do Município de Costa Marques/RO; Vagner Miranda da 
Silva – atual -Prefeito do Município de Costa Marques/RO, Giumar José 
Bonato – Ex- Secretário Municipal de Educação, Rute Justiniano Coelho 
Rodrigues - Ex-Secretária Municipal de Educação e Gilson Cabral da 
Costa - Contador, com a publicação no Diário Oficial Eletrônico deste 
Tribunal de Contas – D.O.e-TCE/RO, com supedâneo no artigo 22, IV, c/c 
artigo 29, IV, da Lei Complementar nº. 154/96, informando da 
disponibilidade do inteiro teor para consulta no sítio: www.tce.ro.gov.br; 

VII. Determinar ao Departamento competente que adote as medidas 
administrativas e legais para o cumprimento deste Acórdão, após 
arquivem-se estes autos. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
(Relator), PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS 
COIMBRA e BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA 
SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA       
Conselheiro Relator             
Mat. 109                             
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 
Mat. 299 

 

Município de Governador Jorge Teixeira 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00423/17 

PROCESSO    : 00429/14 – TCE-RO 
CATEGORIA    : Acompanhamento de Gestão 
SUBCATEGORIA    : Auditoria 
ASSUNTO    :    Auditoria – Exercício 2013 
JURISDICIONADO    : Poder Executivo Municipal de Governador Jorge 
Teixeira 
RESPONSÁVEIS    : Maria Aparecida Torquato Simon - CPF n. 
486.251.242-91 
      Chefe do Poder Executivo Municipal – Período 1º.1 a 19.12.13 
      Ataíza Pinto Fonseca Miler - CPF n. 510.537.802-49 
      Secretária Municipal de Educação – Período 1º.1 a 5.6.13 
      Isabel Pereira Barbosa - CPF n. 150.706.976-68 
        Secretária Municipal de Educação – Período 6.6 a 19.12.13 
      Gilmar Alves de Macedo - CPF n. 697.213.782-91 
      Reginaldo Ribeiro Machado - CPF n. 027.932.957-10 
      Weslen Flávio da Silva - CPF n. 836.861.772-34 
      Reinaldo de Souza Cortês - CPF n. 110.167.521-72 
      Membros da Comissão de Avaliação de Imóveis 

      José Roberto Ramalho Dias - CPF n. 420.694.672-87 
        Secretário Municipal de Meio Ambiente – Período 1º.1 a 10.9.13 
      Dijalmi Gonzaga Lopes - CPF n. 350.125.872-00 
      Diretor Departamento Assistência Social– Período 10.1 a 10.9.13 
      Francisco de Assis Neto - CPF n. 423.540.564-00 
        Chefe do Poder Executivo Municipal– Período 1º.1.09 a 31.12.12 
        Maria Aparecida Barros Cavalcante - CPF n. 721.206.062-34 
        Secretária Geral de Controle Interno – Período 1º.6 a 30.11.12 
      Marta de Assis Nogueira Calixto - CPF n. 215.992.386-91 
        Procuradora Jurídica – Período 15.12.10 a 31.12.12 
      Dário Ribeiro - CPF n. 653.057.602-91 
        Ariane Laia Carvalho - CPF n. 868.172.562-91 
      Membros da Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços 
      Márcio de Souza - CPF n. 654.842.742-49 
      Pregoeiro 
ADVOGADA    : Marta de Assis Nogueira Calixto–OAB/RO n. 498-A 
Suplementar 
RELATOR    : Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
SESSÃO    : 16ª, de 14 de setembro de 2017 

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO. AUDITORIA. PODER EXECUTIVO 
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONSIDERAR OS ATOS DE 
GESTÃO ILEGAIS. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA AO 
RESPONSÁVEL. DETERMINAÇÕES. 

1. Ilegalidade dos atos de gestão concernentes aos achados de auditoria 
levada a efeito no Poder Executivo do Município de Governador Jorge 
Teixeira, exercício de 2013, relativos à aplicação de recursos na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação, ensejando, em consequência, a aplicação de sanção 
pecuniária de multas aos responsáveis, com amparo no art. 55, II, da LC n. 
154/96, c/c art. 103, do RITC-RO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Auditoria, 
realizada no Poder Executivo do Município de Governador Jorge Teixeira, 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no exercício 
financeiro de 2013, tendo por objeto a verificação da regularidade da 
aplicação de recursos relativos à Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino – MDE, bem como ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, como tudo dos autos consta. 

 ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 
de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES, por unanimidade de votos, em: 

I – CONSIDERAR ILEGAIS os atos de gestão concernentes aos achados 
de Auditoria levada a efeito no Poder Executivo do Município de 
Governador Jorge Teixeira, exercício financeiro de 2013, de 
responsabilidade de Maria Aparecida Torquato Simon, inscrita no CPF n. 
486.251.242-91, Chefe do Poder Executivo Municipal, no período de 1º.1 a 
19.12.13; Ataíza Pinto Fonseca Miler, inscrita no CPF n. 510.537.802-49, 
Secretária Municipal de Educação, no período de 1º.1 a 5.6.13; Isabel 
Pereira Barbosa, inscrita no CPF 150.706.976-68, Secretária Municipal de 
Educação, no período de 6.6. a 19.12.13; Gilmar Alves de Macedo, inscrito 
no CPF n. 697.213.782-91, Reginaldo Ribeiro Machado, inscrito no CPF n. 
027.932.957-10; Dário Ribeiro, inscrito no CPF n. 653.057.602-91; Weslen 
Flávio da Silva, inscrito no CPF n. 836.861.772-34; Reinaldo de Souza 
Cortês, inscrito no CPF n. 110.167.521-72; José Roberto Ramalho Dias, 
inscrito no CPF n. 420.694.672-87; Dijalmi Gonzaga Lopes, inscrito no CPF 
n. 350.125.872-00; Francisco de Assis Neto, inscrito no CPF n. 
423.540.564-00; Maria Aparecida Barros Cavalcante, inscrita no CPF n. 
721.206.062-34; Marta de Assis Nogueira Calixto, inscrita no CPF n. 
21.992.386-91; Ariane Laia Carvalho, inscrita no CPF n. 868.172.562-91 e 
de Márcio de Souza, inscrito no CPF n. 654.842.742-49, por estarem em 
desconformidade com os procedimentos exigidos pela Legislação aplicável 
à Tutela da Gestão Eficiente da Administração Pública, ante as 
irregularidades contidas no Relatório Técnico, fls. 324/354, 914/929, que 
seguem individualizadas nos itens subsequentes que tratam da aplicação 
de multa, a seguir colacionadas: 
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1.1    Ofensa ao princípio da eficiência na aplicação dos recursos públicos 
da educação básica, previstos no artigo 70 da Lei Federal nº. 9.394/96 – 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e artigo 212 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, pelos pagamentos de 
despesas estranhas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, 
no valor de R$1.940,85 (mil novecentos e quarenta reais e oitenta e cinco 
centavos), conforme item 3.2 do Relatório Técnico, fls. 324/354. 

1.2    Afronta ao princípio da eficiência na aplicação dos recursos públicos 
da educação básica, previstos no artigo 70 da Lei Federal nº 9.394/96 – Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e artigo 212 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, pelos pagamentos 
estranhos à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, no valor 
R$5.749,96 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis 
centavos), conforme item 3.2 do Relatório Técnico, fls. 324/354. 

1.3    Infringência aos arts. 6º, 37, caput, 205, da Constituição da 
República, c/c os artigos 12, I, VII; 13, I; 14, I e 15 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996, pela ausência de 
planejamento e de gestão estratégica participativa, em ofensa aos 
princípios da eficiência e da gestão democrática do ensino público na 
educação básica. 

1.4    Violação dos artigos 12, II e 14, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº. 9.394/1996 e artigo 37 da Constituição da 
República (princípio da eficiência), pelo não provimento de professores 
habilitados em áreas específicas, e demais profissionais de apoio, bem 
como por permitir a manutenção de cedência de profissionais dos quais 
carece a educação em seu Município. 

1.5    Infringência aos artigos 12, I e 14, I, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº. 9.394/1996; e artigos 6º e 37 da Constituição da 
República (princípio da eficiência), pelo atendimento não eficiente das 
necessidades da comunidade escolar, quanto à implementação de práticas 
pedagógicas e avaliação por parte das unidades escolares do Município. 

1.6    Infringência ao artigo 2º, inciso IX do art. 3º, inciso IX do art. 4º, 
artigos 74, 75 e seu § 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional n. 9.394/1996, art. 37 c/c art. 205 e 208 da Constituição da 
República (princípio da eficiência) infraestrutura física precária e carência 
de recursos pedagógicos de que padece a rede municipal de ensino, 
situação que prejudica a consecução dos princípios e fins da educação. 

1.7    Afronta ao art. 24, X, da Lei Federal nº. 8.666/93, por locar imóvel, 
sem a comprovação de que era o único que atendesse aos interesses da 
Administração Pública de responsabilidade, antes, lançou exigências 
injustificadas quanto às características do imóvel pretendido, fl. 33/34. 

1.8    Infringência ao princípio da eficiência, expressa no art. 37 da 
Constituição da República, ao realizarem avaliação de apenas um imóvel e 
ao fim concluírem que o imóvel pretendido (e por fim locado) atendia as 
necessidades da Administração fl. 45, ante não existir comprovação de 
avaliação de outros imóveis que afirmaram ter avaliados. 

1.9    Infringência ao art.14, IV, Lei Municipal n. 64, de 18 de maio de 1990, 
e art. 37, da Constituição da República, princípio da moralidade, por 
nomear ou ocupar cargos comissionados com direitos políticos suspensos. 

1.10     Infringência à Lei Municipal n. 533/2010, por permitir e não 
determinar cessação de pagamento indevido de gratificações 
(representação e auxilio combustível) cumulativamente com o vencimento 
de nível CCI à servidora Marta de Assis Nogueira Calixto, procuradora 
jurídica, no período de 15 de dezembro de 2010 a 31.12.2012. 

1.11     Infringência à Lei Municipal n. 533/2010, por perceber 
indevidamente gratificações (representação e auxílio combustível) 
cumulativamente com o subsídio de nível CCI, no período de 15 de 
dezembro de 2010 a 31.12.2012. 

1.12     Infringência à Lei Municipal n. 540/2010, por convocar e empossar 
de modo irregular 02 (dois) servidores no cargo de Administrador de 
Empresas, fora do número de vagas existentes na estrutura funcional do 

Município de Governador Jorge Teixeira, e ainda por igualmente permitir a 
permanência da ocupação irregular de tais vagas. 

1.13     Infringência aos princípios da moralidade e impessoalidade 
expressos no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, por 
nomear Dario Ribeiro e Ariane Laia Carvalho, ambos ocupantes dos 
cargos de provimento efetivo de assistente administrativo, para, no período 
de 1.3.2013, a 19.8.2013, integrarem indevidamente a Comissão de 
Recebimento de Materiais e Serviços no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Governador Jorge Teixeira (nas respectivas funções 
de Presidente e Membro), uma vez que detinham entre si vínculo de 
parentesco por afinidade, por serem filha e companheiro, respectivamente, 
de vereadora daquele Município. 

1.14     Afronta ao art. 37, caput, da Constituição da República, c/c o art. 3 
da Lei Federal n. 8.666/93, em razão de restrição ao caráter competitivo do 
certame, por exigir mais de um atestado de capacidade técnica sem 
justificativas fundadas, na licitação em pregão presencial nº. 14/2013, 
Processo Administrativo n. 707/2013, para aquisição de materiais gráficos. 

II – MULTAR Maria Aparecida Torquato Simon, Chefe do Poder Executivo 
Municipal, no período de 1º.1 a 19.12.13, no quantum de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar 
n. 154/96, c/c art. 103, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em 
face da ofensa ao princípio da eficiência na aplicação dos recursos 
públicos da educação básica, previstos no artigo 70 da Lei Federal nº. 
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e artigo 
212 da Constituição da República Federativa do Brasil, pelos pagamentos 
de despesas estranhas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
MDE, no valor de R$1.940,85 (um mil, novecentos e quarenta reais e 
oitenta e cinco centavos), e no valor de R$5.749,96 (cinco mil, setecentos 
e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), conforme item 3.2, do 
Relatório Técnico, fls. 324/354; pela Infringência aos arts. 6º, 37, caput, 
205, da Constituição da República, c/c os artigos 12, I, VII; 13, I; 14, I e 15 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996, pela 
ausência de planejamento e de gestão estratégica participativa, em ofensa 
aos princípios da eficiência e da gestão democrática do ensino público na 
educação básica; pela violação dos artigos 12, II e 14, da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996 e artigo 37 da Constituição 
da República (princípio da eficiência), pelo não provimento de professores 
habilitados em áreas específicas, e demais profissionais de apoio, bem 
como por permitir a manutenção de cedência de profissionais dos quais 
carece a educação em seu Município; infringência aos artigos 12, I e 14, I, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996; e 
artigos 6º e 37 da Constituição da República (princípio da eficiência), pelo 
atendimento não eficiente das necessidades da comunidade escolar, 
quanto à implementação de práticas pedagógicas e avaliação por parte 
das unidades escolares do Município; pela infringência ao artigo 2º, inciso 
IX do art. 3º, inciso IX do art. 4º, artigos 74, 75 e seu § 2º da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996, art. 37 c/c art. 205 
e 208 da Constituição da República (princípio da eficiência) infraestrutura 
física precária e carência de recursos pedagógicos de que padece a rede 
municipal de ensino, situação que prejudica a consecução dos princípios e 
fins da educação, pela infringência ao art.14, IV, Lei Municipal n. 64, de 18 
de maio de 1990, e art. 37, da Constituição da República, princípio da 
moralidade, por nomear ocupantes de cargos comissionados com direitos 
políticos suspensos; pela infringência aos princípios da moralidade e 
impessoalidade expressos no art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, por nomear Dario Ribeiro e Ariane Laia Carvalho, 
ambos ocupantes dos cargos de provimento efetivo de assistente 
administrativo, para, no período de 1.3.2013 a 19.8.2013, integrarem 
indevidamente a Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Governador Jorge 
Teixeira (nas respectivas funções de Presidente e Membro), uma vez que 
detinham entre si vínculo de parentesco por afinidade, por serem filha e 
companheiro, respectivamente, de vereadora daquele Município, conforme 
consta no item I, ressaltando que o valor da multa deverá ser atualizado, 
caso o pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 56 
da Lei Complementar n. 154/96. 

III – MULTAR Ataíza Pinto Fonseca Miler, Secretária Municipal de 
Educação, no período de 1º.1 a 5.6.13, no quantum de R$ 8.000,00  (oito 
mil reais), com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 
154/96, c/c art. 103, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face 
da ofensa ao princípio da eficiência na aplicação dos recursos públicos da 
educação básica, previstos no artigo 70 da Lei Federal nº. 9.394/96 – Lei 
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e artigo 212, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, pelos pagamentos de 
despesas estranhas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, 
no valor de R$1.940,85 (mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e cinco 
centavos), conforme item 3.2 do Relatório Técnico, fls. 324/354; por 
infringência aos arts. 6º, 37, caput, 205, da Constituição da República, c/c 
os artigos 12, I, VII; 13, I; 14, I e 15 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº. 9.394/1996, pela ausência de planejamento e de 
gestão estratégica participativa, em ofensa aos princípios da eficiência e da 
gestão democrática do ensino público na educação básica; violação dos 
artigos 12, II e 14, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 
9.394/1996 e artigo 37 da Constituição da República (princípio da 
eficiência), pelo não provimento de professores habilitados em áreas 
específicas, e demais profissionais de apoio, bem como por permitir a 
manutenção de cedência de profissionais dos quais carece a educação em 
seu Município; infringência aos artigos 12, I e 14, I, da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996; e artigos 6º e 37 da 
Constituição da República (princípio da eficiência), pelo atendimento não 
eficiente das necessidades da comunidade escolar, quanto à 
implementação de práticas pedagógicas e avaliação por parte das 
unidades escolares do Município; infringência ao artigo 2º, inciso IX do art. 
3º, inciso IX do art. 4º, artigos 74, 75 e seu § 2º da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996, art. 37 c/c art. 205 e 208 da 
Constituição da República (princípio da eficiência) infraestrutura física 
precária e carência de recursos pedagógicos de que padece a rede 
municipal de ensino, situação que prejudica a consecução dos princípios e 
fins da educação; afronta ao art. 24, X, da Lei Federal nº. 8.666/93, por 
locar imóvel, sem a comprovação de que era o único que atendesse aos 
interesses da Administração Pública de responsabilidade, antes, lançou 
exigências injustificadas quanto às características do imóvel pretendido, fl. 
33/34, conforme consta no item I, ressaltando que o valor da multa deverá 
ser atualizado, caso o pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos 
termos do art. 56 da Lei Complementar n. 154/96. 

IV – MULTAR Isabel Pereira Barbosa, Secretária Municipal de Educação, 
no período de 6.6 a 19.12.13, no quantum de R$ 5.000,00 (oito mil reais), 
com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, c/c 
art. 103, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face da ofensa 
ao princípio da eficiência na aplicação dos recursos públicos da educação 
básica, previstos no artigo 70 da Lei Federal nº. 9.394/96 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e artigo 212 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, pelos pagamentos de 
despesas estranhas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, 
no valor de R$5.749,96 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e 
noventa e seis centavos), conforme item 3.2, do Relatório Técnico, fls. 
324/354; por infringência aos arts. 6º, 37, caput, 205 da Constituição da 
República, c/c os artigos 12, I, VII; 13, I; 14, I e 15 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996, pela ausência de 
planejamento e de gestão estratégica participativa, em ofensa aos 
princípios da eficiência e da gestão democrática do ensino público na 
educação básica; violação dos artigos 12, II e 14, da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996 e artigo 37 da Constituição da 
República (princípio da eficiência), pelo não provimento de professores 
habilitados em áreas específicas, e demais profissionais de apoio, bem 
como por permitir a manutenção de cedência de profissionais dos quais 
carece a educação em seu Município; infringência aos artigos 12, I e 14, I, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996; e 
artigos 6º e 37 da Constituição da República (princípio da eficiência), pelo 
atendimento não eficiente das necessidades da comunidade escolar, 
quanto à implementação de práticas pedagógicas e avaliação por parte 
das unidades escolares do Município; infringência ao artigo 2º, inciso IX do 
art. 3º, inciso IX do art. 4º, artigos 74, 75 e seu § 2º da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996, art. 37 c/c art. 205 e 208 da 
Constituição da República (princípio da eficiência) infraestrutura física 
precária e carência de recursos pedagógicos de que padece a rede 
municipal de ensino, situação que prejudica a consecução dos princípios e 
fins da educação, conforme consta no item I, ressaltando que o valor da 
multa deverá ser atualizado, caso o pagamento ocorra após o trânsito em 
julgado, nos termos do art. 56 da Lei Complementar n. 154/96. 

V – MULTAR Gilmar Alves de Macedo, membro da Comissão de Avaliação 
de Imóveis, no quantum de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), com 
fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, c/c art. 
103, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face da infringência 
ao princípio da eficiência, expressa no art. 37, da Constituição da 
República, ao realizarem avaliação de apenas um imóvel e ao fim 
concluírem que o imóvel pretendido (e por fim locado) atendia as 

necessidades da Administração fl. 45, ante não existir comprovação de 
avaliação de outros imóveis que afirmaram ter avaliados, conforme consta 
no item I, ressaltando que o valor da multa deverá ser atualizado, caso o 
pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 56 da Lei 
Complementar n. 154/96. 

VI – MULTAR Reginaldo Ribeiro Machado, membro da Comissão de 
Avaliação de Imóveis, no quantum de R$ 1.620,00  (mil seiscentos e vinte 
reais), com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 
154/96, c/c art. 103, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face 
da infringência ao princípio da eficiência, expressa no art. 37 da 
Constituição da República, ao realizarem avaliação de apenas um imóvel e 
ao fim concluírem que o imóvel pretendido (e por fim locado) atendia as 
necessidades da Administração fl. 45, ante não existir comprovação de 
avaliação de outros imóveis que afirmaram ter avaliados, conforme consta 
no item I, ressaltando que o valor da multa deverá ser atualizado, caso o 
pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 56, da Lei 
Complementar n. 154/96. 

VII – MULTAR Weslen Flávio da Silva, membro da Comissão de Avaliação 
de Imóveis, no quantum de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), com 
fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, c/c art. 
103, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face da infringência 
ao princípio da eficiência, expressa no art. 37 da Constituição da 
República, ao realizarem avaliação de apenas um imóvel e ao fim 
concluírem que o imóvel pretendido (e por fim locado) atendia as 
necessidades da Administração fl. 45, ante não existir comprovação de 
avaliação de outros imóveis que afirmaram ter avaliados, conforme consta 
no item I, ressaltando que o valor da multa deverá ser atualizado, caso o 
pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 56, da Lei 
Complementar n. 154/96. 

VIII – MULTAR Reinaldo de Souza Cortês, membro da Comissão de 
Avaliação de Imóveis, no quantum de R$ 1.620,00  (mil seiscentos e vinte 
reais), com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 
154/96, c/c art. 103 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face 
da infringência ao princípio da eficiência, expressa no art. 37 da 
Constituição da República, ao realizarem avaliação de apenas um imóvel e 
ao fim concluírem que o imóvel pretendido (e por fim locado) atendia as 
necessidades da Administração fl. 45, ante não existir comprovação de 
avaliação de outros imóveis que afirmaram ter avaliados, conforme consta 
no item I, ressaltando que o valor da multa deverá ser atualizado, caso o 
pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 56, da Lei 
Complementar n. 154/96. 

IX – MULTAR José Roberto Ramalho Dias, então Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, no quantum de R$ 5.000,00  (cinco mil reais), com 
fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, c/c art. 
103, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face da infringência 
ao art.14, IV, Lei Municipal n. 64, de 18 de maio de 1990, e art. 37, da 
Constituição da República, princípio da moralidade, por ocupar cargos 
comissionados com direitos políticos suspensos, conforme consta no item 
I, ressaltando que o valor da multa deverá ser atualizado, caso o 
pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 56, da Lei 
Complementar n. 154/96. 

X – MULTAR Dijalmi Gonzaga Lopes, então Diretor do Departamento de 
Assistência Social, no quantum de R$ 5.000,00  (cinco mil reais), com 
fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, c/c art. 
103, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face da infringência 
ao art.14, IV, Lei Municipal n. 64, de 18 de maio de 1990, e art. 37 da 
Constituição da República, princípio da moralidade, por ocupar cargos 
comissionados com direitos políticos suspensos, conforme consta no item 
I, ressaltando que o valor da multa deverá ser atualizado, caso o 
pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 56 da Lei 
Complementar n. 154/96. 

XI – MULTAR Francisco de Assis Neto, Chefe do Poder Executivo 
Municipal, no período de 1º.1.2009 a 31.12.12, no quantum de R$ 
10.000,00  (dez mil reais), com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei 
Complementar n. 154/96, c/c art. 103, do Regimento Interno desta Corte de 
Contas, em face da infringência a Lei Municipal n. 533/2010, por permitir e 
não determinar cessação de pagamento indevido de gratificações 
(representação e auxilio combustível) cumulativamente com o vencimento 
de nível CCI à servidora Marta de Assis Nogueira Calixto, procuradora 
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jurídica, no período de 15 de dezembro de 2010 a 31.12.2012; infringência 
a Lei Municipal n. 540/2010, por convocar e empossar de modo irregular 
02 (dois) servidores no cargo de Administrador de Empresas, fora do 
número de vagas existentes na estrutura funcional do Município de 
Governador Jorge Teixeira, e ainda por igualmente permitir a permanência 
da ocupação irregular, conforme consta no item I, ressaltando que o valor 
da multa deverá ser atualizado, caso o pagamento ocorra após o trânsito 
em julgado, nos termos do art. 56, da Lei Complementar n. 154/96. 

XII – MULTAR Maria Aparecida Barros, Secretária Geral de Controle 
Interno, no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no 
art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, c/c art. 103, do 
Regimento Interno desta Corte de Contas, em face da infringência à Lei 
Municipal n. 533/2010, por permitir e não determinar cessação de 
pagamento indevido de gratificações (representação e auxilio combustível) 
cumulativamente com o vencimento de nível CCI à servidora Marta de 
Assis Nogueira Calixto, procuradora jurídica, no período de 15 de 
dezembro de 2010 a 31.12.2012, conforme consta no item I, ressaltando 
que o valor da multa deverá ser atualizado, caso o pagamento ocorra após 
o trânsito em julgado, nos termos do art. 56, da Lei Complementar n. 
154/96. 

XIII – MULTAR Marta de Assis Nogueira Calixto, então Procuradora 
Jurídica, no quantum de R$ 5.000,00  (cinco mil reais), com fundamento no 
art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, c/c art. 103, do 
Regimento Interno desta Corte de Contas, em face da infringência a Lei 
Municipal n. 533/2010, por perceber indevidamente gratificações 
(representação e auxilio combustível) cumulativamente com o vencimento 
de nível CCI, conforme consta no item I, ressaltando que o valor da multa 
deverá ser atualizado, caso o pagamento ocorra após o trânsito em 
julgado, nos termos do art. 56, da Lei Complementar n. 154/96. 

XIV – MULTAR Dário Ribeiro, membro da Comissão de Recebimento de 
Materiais e Serviços, no quantum de R$ 1.620,00  (mil seiscentos e vinte 
reais), com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei Complementar n. 
154/96, c/c art. 103 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em face 
da infringência aos princípios da moralidade e impessoalidade expressos 
no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, por ocupar 
integrar indevidamente a Comissão de Recebimento de Materiais e 
Serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Governador Jorge Teixeira, conforme consta no item I, ressaltando que o 
valor da multa deverá ser atualizado, caso o pagamento ocorra após o 
trânsito em julgado, nos termos do art. 56 da Lei Complementar n. 154/96. 

XV – MULTAR Ariane Laia Carvalho, membro da Comissão de 
Recebimento de Materiais e Serviços, no quantum de R$ 1.620,00  (mil 
seiscentos e vinte reais), com fundamento no art. 55, inciso II, da Lei 
Complementar n. 154/96, c/c art. 103, do Regimento Interno desta Corte de 
Contas, em face da infringência aos princípios da moralidade e 
impessoalidade expressos no art. 37, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, por ocupar integrar indevidamente a Comissão de 
Recebimento de Materiais e Serviços no âmbito da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Governador Jorge Teixeira, conforme consta no item 
I, ressaltando que o valor da multa deverá ser atualizado, caso o 
pagamento ocorra após o trânsito em julgado, nos termos do art. 56 da Lei 
Complementar n. 154/96. 

XVI – MULTAR Márcio de Souza, então Pregoeiro, no quantum de R$ 
1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), com fundamento no art. 55, inciso II, 
da Lei Complementar n. 154/96, c/c art. 103, do Regimento Interno desta 
Corte de Contas, em face da infringência ao art. 37, caput, da Constituição 
da República, c/c o art. 3, da Lei Federal n. 8.666/93, em razão de restrição 
ao caráter competitivo do certame, por exigir mais de um atestado de 
capacidade técnica sem justificativas fundadas, na licitação em pregão 
presencial n. 14/2013, Processo Administrativo n. 707/2013, para aquisição 
de materiais gráficos, conforme consta no item I, ressaltando que o valor 
da multa deverá ser atualizado, caso o pagamento ocorra após o trânsito 
em julgado, nos termos do art. 56, da Lei Complementar n. 154/96. 

XVII - FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste 
Acórdão no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, para que os 
responsáveis comprovem a esta Corte de Contas o recolhimento das 
multas consignadas nos itens II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV e XVI, ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de 

Contas, no Banco do Brasil, agência n. 2757-X, conta corrente n. 8358-5, 
nos termos do art. 3º, III, da Lei Complementar n. 194/97. 

XVIII – DETERMINAR que, transitado em julgado sem o recolhimento das 
multas consignadas, seja iniciada a cobrança judicial, nos termos dos arts. 
27, II, da Lei Complementar n. 154/96, c/c 36, II, do Regimento Interno 
desta Corte. 

XIX - DAR CONHECIMENTO deste Acórdão aos interessados, via Diário 
Oficial Eletrônico, cuja data de publicação deve ser observada como marco 
inicial para interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, 
c/c art. 29, IV, da Lei Complementar n. 154/1996, informando que seu 
inteiro teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 

XX – SOBRESTAR OS AUTOS no Departamento do Pleno, para 
acompanhamento do feito, após encaminhando-os ao Departamento de 
Acompanhamento de Decisões para que promova o seu arquivamento 
temporário até final satisfação de todos os créditos consignados neste 
Acórdão, caso inexistam outras medidas a serem tomadas por esta Corte 
de Contas, que não a de aguardar o resultado das respectivas demandas 
judiciais/extrajudiciais. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 
PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES (Relator) e o Conselheiro-Substituto OMAR 
PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; o 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE 
MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
BENEDITO ANTÔNIO ALVES       
Conselheiro Relator             
Mat. 479                             
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 
Mat. 299 

 

Município de Ji-Paraná 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00422/17 

PROCESSO:   03976/11-TCE-RO 
CATEGORIA:   Auditoria e Inspeção 
SUBCATEGORIA :  Auditoria 
ASSUNTO:  Auditoria Ambiental referente ao exercício 2010 
JURISDICIONADO : Poder Executivo Municipal de Ji-Paraná 
RESPONSÁVEIS:  José de Abreu Bianco – CPF 136.097.269-20 
Ex-Chefe do Poder Executivo Municipal de Ji-Paraná 
Reinaldo Pereira de Andrade – CPF 421.941.722-20 
Ex-Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
Assis Canuto – CPF 046.311.887-15 
Ex-Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Abrahim Merino Chamma – CPF 389.944.612-72 
Ex-Secretário Municipal de Saúde 
RELATOR:    Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
SESSÃO:    16ª, de 14 de setembro de 2017 

AUDITORIA AMBIENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL DE JI-PARANÁ. EXERCÍCIO 2010. 
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1. Comprovação de implementação de ações para sanar as 
irregularidades. 

2. Infringência remanescente de baixa relevância. 

3. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Auditoria 
Ambiental realizada no âmbito do Poder Executivo Municipal de Ji-Paraná, 
exercício 2010, efetuada no período de 4 a 10 de dezembro de 2011, a fim 
de apurar possíveis irregularidades na gestão ambiental efetuada pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saúde, como tudo 
dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES, por unanimidade de votos, em: 

I – CONSIDERAR LEGAIS os atos de Gestão Ambiental praticados no 
âmbito do Poder Executivo Municipal de Ji-Paraná, no exercício de 2010, 
analisados nestes autos, por meio de Auditoria realizada no período de 4 a 
10 de dezembro de 2011, de responsabilidade de José de Abreu Bianco, 
CPF 136.097.269-20, Ex-Chefe do Poder Executivo Municipal de Ji-
Paraná, Reinaldo Pereira de Andrade, CPF 421.941.722-20, Ex-Secretário 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Assis Canuto, CPF 
046.311.887-15, Ex-Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
Abrahim Merino Chamma, CPF 389.944.612-72, Ex-Secretário Municipal 
de Saúde. 

II – DAR CONHECIMENTO deste Acórdão aos interessados, via Diário 
Oficial Eletrônico desta Corte, cuja data de publicação deve ser observada 
como marco inicial para interposição de recursos, com supedâneo no art. 
22, inciso IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar n. 154/1996, informando 
que seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 

III – ARQUIVAR os autos, após os tramites legais. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 
PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES (Relator) e o Conselheiro-Substituto OMAR 
PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; o 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE 
MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
BENEDITO ANTÔNIO ALVES       
Conselheiro Relator         
Mat. 479                             
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

Município de Pimenta Bueno 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO Nº: 1143/2017 
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno 

ASSUNTO: Auditoria de regularidade quanto ao cumprimento da Lei de 
transparência e legislação correlata por parte do Executivo Municipal de 
Pimenta Bueno (exercício 2017) 
RESPONSÁVEIS: Juliana Araújo Vicente Roque (Prefeita), CPF nº 
845.230.002-63; Rogério Antônio Carnelossi (Controlador Interno), CPF n° 
687.479.422-15; Moacir Gomes de Moura (ex-responsável pelo Portal de 
Transparência), CPF n° 107.227.423-04; e Tainara Ribeiro Montes Thomaz 
(responsável pelo Portal de Transparência), CPF nº 029.139.392-60 
RELATOR: Conselheiro PAULO CURI NETO 

DM0269/2017-GCPCN 

1. Cuidam os autos de auditoria de regularidade, que tem por escopo 
fiscalizar o cumprimento, por parte do Executivo Municipal de Pimenta 
Bueno, das disposições e obrigações elencadas na Lei Complementar 
Federal 131/2009 e demais legislação correlata. 

2. Realizada análise preambular no Portal de Transparência, à luz da 
recém-publicada Instrução Normativa n° 52/2017/TCE-RO, o Corpo 
Técnico, após proceder ao exame a partir da matriz de fiscalização, 
constante no anexo I da IN n° 52/17, concluiu que o índice de 
transparência da Prefeitura era de 57,58%. Dessa forma, ante a 
necessidade de reparos no Portal da Prefeitura, sugeriu a abertura de 
prazo para que os responsáveis adotem medidas saneadoras com a 
finalidade de disponibilizar, em ambiente virtual e de amplo acesso, as 
informações obrigatórias elencadas na legislação de transparência. 

3. Na forma do Relatório Técnico, foi expedida a DM-GCPCN-TC 00131/17 
propiciando aos responsáveis a adequação do Portal de Transparência aos 
preceitos da legislação de regência. 

4. Em atenção às determinações do Tribunal, o jurisdicionado apresentou 
documentação visando comprovar as aludidas adequações. 

5. Analisando os documentos ofertados, o Corpo Instrutivo concluiu que “o 
Portal de Transparência do Município de Pimenta Bueno/RO sofreu 
importantes modificações que aumentaram consideravelmente a 
transparência de sua gestão, atingindo um índice de transparência de 
82,57%, que é considerado Elevado”. Mas, constatou a falta de 
disponibilização de informações obrigatórias e, por isso, propôs a 
concessão de novo prazo para o município para adequação. 

6. É o relatório. 

7. De início, convém esclarecer que, no caso posto, conquanto não se 
possa atestar o cumprimento integral da decisão monocrática, despicienda 
a aplicação de multa, já que o município alcançou o índice mínimo previsto 
para o exercício de 2017 (50% - inteligência do §3º do art. 23 da IN 52/17), 
bem como elidiu irregularidades graves, ensejadoras de interdição das 
transferências voluntárias (§4º do art. 24 da IN 52/17), tanto que, na forma 
do inciso I do §2º do art. 23 da IN n° 52/17, o índice de transparência do 
ente, contemporaneamente, pode ser considerado elevado (maior ou igual 
a 75%). 

8. Todavia, conforme mencionado pelo Corpo Técnico remanescem 
irregularidades graves, as quais devem ser sanadas com celeridade, sob 
pena de sancionamento do gestor por parte desta Corte e também 
institucional. 

9. Assim, concedo o prazo de 15 dias, contados da ciência desta Decisão, 
para o Prefeito, juntamente com o Controlador Interno, unir esforços no 
sentido de sanar as seguintes irregularidades, ensejadoras da imediata 
aplicação da sanção de interdição das Transferências Voluntárias:  

Item 01 – Irregularidades graves 

4.1- Descumprimento ao art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) c/c 
art. 48-A, II, da Lei Complementar Federal n. 101/2000 c/c o art. 8º, caput, 
da Lei Federal n. 12.527/2011 c/c art. 198, § 3º, II, da Lei 5.172/1966 c/c 
art. 11, III da Instrução Normativa n. 52/2017TCE-RO, por não divulgar as 
medidas adotadas para cobrança dos inscritos em dívida ativa (Item 3.1 da 
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análise de defesa e Item 4, subitem 4.3 da Matriz de Fiscalização); 
Informação Obrigatória conforme art. 24, §4º da IN nº 52/2017TCERO. 

4.2. Infringência ao art. 16 da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 12, II, “a”, da 
Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017 pela não disponibilização da 
Relação mensal das compras feitas pela Administração (Item 3.3 da 
análise de defesa e Item 5, subitem 5.8 da Matriz de Fiscalização); 
Informação Obrigatória conforme art. 24, §4º da IN nº 52/2017TCE-RO. 

4.3. Infringência ao art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), Art. 48-
A, I, da LC nº 101/2000, art. 7º, VI, da Lei nº 12.527/2011 c/c arts 12, II. “d” 
da Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017, por não disponibilizar 
informações detalhadas sobre despesas realizadas com cartões 
corporativos. (Item 3.5 da análise de defesa e Item 5, subitens 5.11 da 
Matriz de Fiscalização); Informação Obrigatória conforme art. 24, §4º da IN 
nº 52/2017TCE-RO. 

4.4. Infringência ao arts. 37, caput, (princípio da publicidade e moralidade), 
e 39, §6º da CF, c/c art. 48 §1º, II da LC nº 101/2000, c/c arts. 3º, I, II, III, IV 
e V, e 8º, caput e § 1º, II e III, da Lei nº 12.527/2011, c/c arts. 13, III, IV, “i” 
da Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017, por não disponibilizar 
informações detalhadas sobre estagiários e terceirizados e número da 
ordem bancária para pagamento de despesas com diárias. (Item 3.6 da 
análise de defesa e Item 6, subitens 6.3 e 6.4.9 da Matriz de Fiscalização): 
Informação Obrigatória conforme art. 24, §4º da IN nº 52/2017TCE-RO. 

4.5. Infringência ao art. 7º, VI, da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 15, IX da 
Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017, por não disponibilizar 
informações sobre relação de bens imóveis pertencentes à unidade 
controlada ou a ela locados, contendo o respectivo endereço. (Item 3.8 da 
análise de defesa e Item 7, subitem 7.9 da Matriz de Fiscalização). 
Informação Obrigatória conforme art. 24, §4º da IN nº 52/2017TCERO; 

10. Relativamente às demais falhas, as quais não são passíveis de ensejar 
a aplicação da pena de proibição de transferências voluntárias, mormente 
considerando que o município atingiu patamar elevado, bem acima do 
mínimo estabelecido para este exercício, é o caso de se formular 
recomendações para que sejam corrigidas sem fixação de prazo, pois 
serão novamente aferidas no próximo exercício. 

11. Portanto, recomenda-se que sejam corrigidas as seguintes falhas: 

Item 02 – Demais irregularidades 

4.6. Descumprimento ao art. 7º, VII, "a", da Lei 12.527/2011, c/c art 8º, 
Parágrafo único, da Instrução Normativa nº. 52/2017/TCE-RO pela não 
divulgação de plano estratégico com informações sobre programas, 
projetos, ações, obras e atividades, sobre as principais metas e resultados 
e, quando existentes, sobre os indicadores de resultado e de impacto. 
(Item 3.10 da análise de defesa e Item 2, subitem 2.2 da Matriz de 
Fiscalização); 

4.7. Descumprimento ao art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) c/c 
art. 8º caput da Lei nº 12.527/2011, por não disponibilizar a versão 
consolidada dos atos normativos (Item 3.11 da análise de defesa e Item 3, 
subitem 3.3 da Matriz de Fiscalização); 

4.8. Infringência ao art 48, caput da LC nº. 101/2000 c/c art. 15, I da 
Instrução Normativa nº. 52/2017/TCE-RO, por não disponibilizar os editais 
de convocação e atas das audiências públicas realizadas durante a 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos (Item 3.13 da análise de defesa e item 7.1 da matriz de 
fiscalização); 

4.9. Infringência aos arts. 9º e 10 da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 18 da 
Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017, por não disponibilizar o e-SIC ao 
cidadão. (Itens 3.15 e 3.16 da análise de defesa e Item 12, subitens 12.1 a 
12.6 da Matriz de Fiscalização); 

4.10. Infringência ao art. 30, I a III, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.527/2011, c/c 
art. 18, § 2º, III e IV da Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017, por não 

disponibilizar informações genéricas sobre os solicitantes; rol das 
informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) 
meses; rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com 
identificação para referência futura. (Item 3.18 da análise de defesa e item 
13 subitens 13.3 a 13.5 da Matriz de Fiscalização); 

4.11. Infringência ao art. 8º, § 1º, VI, da Lei nº 12.527/2011, por não 
disponibilizar seção para divulgação de informações solicitadas via SIC 
que possam ser de interesse coletivo ou geral (Item 3.21 da análise de 
defesa e Item 18.2 da Matriz de Fiscalização); 

4.12. - Infringência ao art. 63, § 1º, da Lei nº 13.146/15 c/c art. 20, § 3º, VI 
da Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017, por não disponibilizar 
símbolo de acessibilidade em destaque no Portal de Transparência. (Item 
3.24 da análise de defesa e item 19, subitem 19.1 da Matriz de 
Fiscalização); 

4.13. Infringência ao art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) c/c art. 
21, I da Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017, por não disponibilizar 
transmissão de sessões, audiências públicas, etc. via Internet (Item 3.26 
da análise de defesa e item 20, subitem 20.1 da Matriz de Fiscalização). 

12. Vale lembrar que a adoção das exigências expostas acima é medida 
que se impõe com o objetivo de propiciar ao Executivo Municipal de 
Pimenta Bueno o cumprimento integral das exigências impostas pela 
legislação de transparência. 

13. Adverte-se ainda ao Senhor Prefeito que a omissão em corrigir as 
falhas consideradas graves, relacionada no “Item 01 – Irregularidades 
graves”, deve resultar na imediata proibição do Município receber recursos 
por meio de transferências voluntárias, consoante o disposto no §§4º e 2º, 
II, do art. 24 da IN n° 52/17 (registro no portal SICONV do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão). Por outro lado, corrigida estas 
pendências, o processo deve ser arquivado, ficando o gestor ciente de 
que, no próximo exercício, a matéria voltará a ser fiscalizada por esta 
Corte. 

14. Deve-se dar ciência desta Decisão por ofício ao Ministério Público de 
Contas, bem como ao Prefeito e ao Controlador Interno da Prefeitura. 

15. Publique-se. 

Porto Velho, 20 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente) 
OMAR PIRES DIAS 
Conselheiro-Substituto 
Em substituição regimental 
Matrícula 468 

 

Município de Porto Velho 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00412/17 

PROCESSO:    02874/08– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA:    Tomada de Contas Especial 
ASSUNTO:    Tomada de Contas Especial – representação oferecida pelo 
Ministério Público, sobre pagamentos de honorários advocatícios de 
sucumbência aos procuradores do Município de Porto Velho convertida em 
Tomada de Contas Especial em cumprimento à Decisão nº 292/2010, 
proferida em 25-11-2010. 
JURISDICIONADO:    Prefeitura Municipal de Porto Velho 
INTERESSADO:    Mario Jonas Freitas Guterres - CPF nº 177.849.803-53, 
RESPONSÁVEIS:    Waldecy dos Santos Vieira - CPF nº 326.409.352-91, 
    Vanuza Viana de Souza - CPF nº 530.723.244-68, 
    Telma Cristina Lacerda de Melo - CPF nº 220.465.002-10, 
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    Shirley Conesuque - CPF nº 115.271.102-49, 
    Salatiel Lemos Valverde - CPF nº 421.618.272-00, 
    Ricardo Amaral Alves do Vale - CPF nº 457.450.992-91, 
    Renato Gomes Silva - CPF nº 212.696.218-07, 
    Ranilson de Pontes Gomes - CPF nº 162.239.344-91, 
    Moacir de Souza Magalhães - CPF nº 102.856.522-49, 
    Mirton Moraes de Souza - CPF nº 204.404.482-04, 
    Maria do Rosario de Sousa Guimarães - CPF nº 078.315.363-53, 
    Lourdes Aparecida Bezerra - CPF nº 349.865.452-72, 
    Kárytha Menêzes e Magalhães Thurler - CPF nº 782.955.993-72, 
    Jose Luiz Storer Junior - CPF nº 386.385.092-00, 
    José Lopes de Castro - CPF nº 659.617.577-49, 
    Jose da Costa Gomes - CPF nº 033.708.568-40, 
    Jefferson de Souza - CPF nº 420.696.102-68, 
    Humberto Marques Ferreira - CPF nº 021.655.202-82, 
    Geane Pereira da Silva Goveia - CPF nº 599.683.202-00, 
    Fatima Cristina Fernandes - CPF nº 447.572.806-10, 
    Elisabeth Alves Fontenele Lara - CPF nº 366.523.503-00, 
    Carlos Dobbis - CPF nº 147.091.639-87, 
    Ana Francisca de Jesus Monteiro - CPF nº 369.202.152-68, 
    Carlos Alberto de Sousa Mesquita - CPF nº 446.341.453-91, 
    Mario Jonas Freitas Guterres - CPF nº 177.849.803-53. 
RELATOR:    JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
SESSÃO:     Nº 16, de 14 de setembro de 2017. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO. 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS 
PROCURADORS MUNICIPAIS. DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL N. 163/2003. TRÂNSITO EM JULGADO. ATENDIMENTO 
AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA, SELETIVIDADE, 
RACIONALIDADE, EFICÁCIA DO CONTROLE E DA SOBERANIA DA 
COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DOS AUTOS SEM EXAME DO 
MÉRITO. 

1. Em atendimento aos princípios da economicidade, eficiência, 
seletividade, racionalidade, eficácia do controle e da soberania da coisa 
julgada material, mostra-se injustificável o deslinde deste processo perante 
este Tribunal de Contas, haja vista que resta incontroverso que a decisão 
judicial proferida em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, já se 
convolou em coisa julgada material, da qual irradiam efeitos, por ser 
matéria jurisdicional definitiva, sobre o objeto dos autos em exame, 
tornando ineficiente qualquer persecução procedimental da matéria vertida 
nos autos. 

2. Ausência de interesse processual, culminando na inexistência de 
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 
processo. 

3. Extinção dos autos sem exame do mérito. 

4. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Representação 
formulada pelo Ministério Público Estadual, acerca de possíveis 
irregularidades na cobrança de honorários de sucumbência pelos 
procuradores municipais de Porto Velho, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro JOSÉ 
EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, 
em: 

I – Extinguir os autos sem exame do mérito, por ausência de pressuposto 
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão 
da falta de interesse processual, com amparo no artigo 29 do Regimento 
interno, c/c art. 485, IV e VI do CPC, e art. 5º, LXXVIII da Constituição 
Federal, e em atendimento aos princípios da economicidade, eficiência, 
seletividade, racionalidade, eficácia do controle e da soberania da coisa 
julgada material, por ocasião do julgamento definitivo da ADIN n. 0009822-

78.2010.822.0000, proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, em que restou declarada a inconstitucionalidade da expressão 
“e 50% (cinquenta por cento), rateados entre os procuradores com efetivo 
exercício na Procuradoria-Geral do Município”, previsto no art. 28 da Lei 
Municipal n. 163/2003, com efeito erga omnes e ex tunc. 

II – Dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, por meio de publicação 
no Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 
nos termos do art. 22, IV da Lei Complementar n. 154/96, alterado pela Lei 
Complementar n. 749/13, segundo o qual a citação, a audiência, a 
comunicação de diligência ou a notificação far-se-á pela publicação da 
decisão colegiada ou singular no Doe/TCERO, a partir do que se inicia o 
prazo para interposição de recursos, pedido de reexame e recolhimento da 
multa. 

III – Dar conhecimento ao titular da 1ª Titularidade da 5ª Promotoria de 
Justiça de Porto Velho, por ofício, para providências de sua alçada que 
entender pertinentes. 

IV – Adotadas todas as providências determinadas neste Acórdão, arquive-
se o feito. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA, PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS 
COIMBRA e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro 
Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; o Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. O Conselheiro 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES declarou-se suspeito, nos termos do artigo 
145 do Código de Processo Civil.    

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
JOSÉ EULER POTYGUARA       
PEREIRA DE MELLO         
Conselheiro Relator                          
Mat. 11 
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

Município de Rolim de Moura 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N : 4630/15/TCE-RO 
CATEGORIA: Parcelamento Débito 
SUBCATEGORIA: Parcelamento de Multa 
ASSUNTO : Parcelamento de Multa constante do Acórdão n. 102/15-Pleno 
- Quitação de Multa, referente ao item V, Processo originário n. 
3441/08/TCE/RO  
JURISDICIONADO : Poder Executivo Municipal Rolim de Moura 
INTERESSADO : Gilson Aparecido Farias de Oliveira, CPF n. 
305.598.552-49 
Presidente da Comissão de recebimento de materiais, à época 
RELATOR : Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

DM-GCBAA- TC 00248/17 

EMENTA: ACÓRDÃO N. 102/15-PLENO. QUITAÇÃO DO VALOR DA 
MULTA, NO TOCANTE AO ITEM V, AO SR. GILSON APARECIDO 
FARIAS DE OLIVEIRA. DIMINUTO VALOR RECOLHIDO A MENOR. 
BAIXA DE RESPONSABILIDADE. APENSAMENTO DOS AUTOS. 

Tratam os autos sobre pedido de parcelamento de Multa , requerido pelo 
Sr. Gilson Aparecido Farias de Oliveira, CPF n. 305.598.552-49, referente 
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à multa imputada por meio do Acórdão n. 102/15-Pleno, item V , proferido 
no processo n. 2984/11, no qual foi deferido mediante Decisão Monocrática 
n. 253/15/GCBAA .  

2. Perlustrando os autos amiúde, verifica-se que na análise realizada pela 
Unidade Técnica às fls. 66/67, foi constatado o seu inadimplemento, 
restando um saldo devedor remanescente no valor de R$ 2.441,90 (dois 
mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos), que 
submetido à esta Relatoria foi proferida a Decisão Monocrática n. 179/17 , 
concedendo-lhe um novo prazo para o recolhimento.  

3. Conforme informado, por meio de Relatório Técnico , o responsabilizado 
realizou o depósito do valor do saldo devedor remanescente em epígrafe, 
que concluiu in verbis: 

I – Expedir quitação do débito relativo ao item V do Acórdão nº 102/2015-
PLENO, em favor do Senhor GILSON APARECIDO FARIAS DE OLVEIRA, 
nos termos do caput do artigo 34 do Regimento Interno com nova redação 
proferida pela Resolução nº 247/2017. 

4. Por força do Provimento n. 3/2013 do Ministério Público de Contas, os 
autos não foram submetidos à sua manifestação.  

É o relatório.  

5. A matéria em questão encontra-se regulamentada pelo art. 26, Lei 
Complementar n. 154/96 e art. 35 do Regimento Interno deste Tribunal, 
com a alteração decorrente da Resolução n. 105/2012-TCE-RO.  

6. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o 
responsabilizado recolheu o valor do saldo devedor remanescente 
consignado na Decisão Monocrática n. 174/17. No entanto, foi recolhido a 
menor, restando um saldo devedor remanescente no valor de R$ 49,90 
(quarenta e nove reais e noventa centavos).  

7. Em atenção aos princípios da racionabilidade administrativa, 
proporcionalidade, eficiência e economia processual e, ainda da 
razoabilidade, como bem apontado pelo Corpo Técnico, que o valor tido 
como recolhido a menor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 
centavos), deve ser considerado desprezível por sua insignificância em 
relação ao montante de R$ 2.442,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e 
dois reais), recolhido pelo interessado.  

8. Assim, sem mais delongas, deve ser dada a quitação em favor do Sr. 
Gilson Aparecido Farias de Oliveira, CPF n. 305.598.552-49.  

9. Por todo o exposto, decido:  

I – CONCEDER QUITAÇÃO, com a respectiva baixa de responsabilidade 
do Sr. Gilson Aparecido Farias de Oliveira, CPF n. 305.598.552-49, do 
valor da multa consignada no item V, do Acórdão n. 102/15-Pleno, 
proferido no Processo n. 2984/11/TCE-RO, nos termos do art. 26 da Lei 
Complementar n. 154/96, c/c o art. 35 do Regimento Interno.  

II – DAR CONHECIMENTO da Decisão ao interessado, via Diário Oficial 
Eletrônico desta Corte, cujo acesso está disponível para consulta no site 
www.tce.ro.gov.br, com o escopo de evitar dispêndios desnecessários com 
extração de cópias, em homenagem à sustentabilidade ambiental.  

III – DAR CONHECIMENTO, do teor desta Decisão ao Procurador do 
Estado junto ao Tribunal de Contas, a qual servirá como Mandado.  

IV – ENCAMINHAR os autos ao Departamento do Pleno, para 
apensamento, bem como para a juntada de cópia da Decisão, ao processo 
n. 2984/2011, que deu origem à multa, em observância ao artigo 5°, §1°, 
inciso II, alínea “c” da Resolução n. 64/2010, com as alterações da 
Resolução n. 168/2014-TCE/RO. 

Porto Velho (RO), 22 de setembro de 2017. 

Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Relator 

 

Município de Vale do Anari 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00415/17 

PROCESSO:    02917/17 – TCE/RO [e]. 
SUBCATEGORIA:    Fiscalização de Atos e Contratos. 
UNIDADE:    Município de Vale do Anari/RO. 
ASSUNTO:    Possíveis irregularidades no pagamento de diárias a 
funcionários para hospedagens durante a execução da Operação “Mão 
Amiga” do Governo Estadual – conversão em tomada de contas especial. 
INTERESSADO:    Ministério Público do Estado de Rondônia - MP/RO. 
RESPONSÁVEIS:    Nilson Akira Suganuma (CPF nº 160.574.302-04), 
Prefeito do município de Vale do Anari/RO; 
Admilson Doria de Oliveira (CPF nº 663.118.612-91), Coordenador de 
Obras e Serviços Públicos de Vale do Anari/RO; 
Edmar Carlos da Silva – (CPF nº 277.236.312-00), Secretário de Obras de 
Vale do Anari/RO; 
Empresa “Hotel do Manelão” (Razão Social: Sidneia Aparecida Ortiz de 
Abreu Esteve, CNPJ: 19.378.286/0001-71). 
ADVOGADO: Francisco de Assis Moura Gomes Rodrigues, OAB/RO nº 
5847. 
RELATOR:    Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA. 
SESSÃO:     16ª Sessão do Pleno, de 14 de setembro de 2017. 

ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. POSSÍVEL 
IRREGULARIDADE DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM 
EXCESSO. INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DOS 
AUTOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 

1. Havendo indícios de irregularidades danosas ao erário na concessão de 
diárias, os autos devem ser convertidos em Tomada de Contas Especial - 
TCE, por força do artigo 44, da Lei Complementar nº 154/96, garantindo-se 
o contraditório e a ampla defesa aos responsabilizados, com a expedição 
de mandado de audiência e/ou citação, após a competente Definição de 
Responsabilidade. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Fiscalização de 
Atos e Contratos, originária de Comunicado de irregularidade advindo do 
Ministério Público do Estado de Rondônia – MP/RO - por meio da 
Promotoria de Justiça de Machadinho do Oeste, de 02.02.2016 - com cópia 
do Inquérito Civil Público - ICP nº 13/2015/PJMDO, sobre possíveis 
irregularidades praticadas por Agentes Públicos do município de Vale do 
Anari/RO, em face do pagamento/recebimento de valores de diárias, em 
excesso, concedidas para a hospedagem de funcionários do Departamento 
de Estradas de Rodagens, Transportes e Serviços Públicos do Estado 
Rondônia - DER/RO, em razão da Operação “Mão Amiga”, como tudo dos 
autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I - Converter os autos em Tomada de Contas Especial, nos termos 
estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar Estadual n° 154/96 c/c art. 
65 do Regimento Interno desta Corte de Contas, tendo em conta a 
ilegalidade, com indício de dano ao erário, descrita nos fundamentos desta 
Decisão (item I, “a”), tento por base o relatório técnico (ID=471125); 

II - Determinar ao Departamento de Documentação e Protocolo que 
promova a reautuação destes autos, nos termos do art. 10, § 1º, da 
Resolução nº 037/TCERO/2006; 



23 

Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1479 ano VII sexta-feira, 22 de setembro de 2017 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
www.tce.ro.gov.br 

 
Documento assinado eletronicamente, 

utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

III - Determinar o retorno dos autos ao Gabinete do Relator para Definição 
de Responsabilidade, momento em que será oportunizado aos 
jurisdicionados o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, 
da Constituição Federal), com o envio de cópias do relatório técnico 
((ID=471125), visando subsidiá-los neste desiderato; 

IV - Encaminhar, via ofício, cópias deste Acórdão ao Ministério Público do 
Estado de Rondônia – MP/RO, em referência ao Procedimento nº 
2015001010019780 (Ofício nº 0188/2016 – PJMDO) da Promotoria de 
Justiça de Machadinho do Oeste/RO, informando que a análise exauriente 
de mérito do feito, relativamente à existência de dano e/ou de ilegalidades 
na concessão das diárias, somente se dará quando da apreciação final do 
Processo de Tomada de Contas Especial – TCE pelo órgão colegiado 
deste Tribunal de Contas; 

V - Determinar ao Departamento do Pleno que adote, de pronto, as 
medidas administrativas necessárias ao cumprimento dos itens IV, com o 
retorno dos autos a esta Relatoria, após o atendimento da medida indicada 
no item II, para adoção das providências descritas no item III, todos desta 
Decisão. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
(Relator), PAULO CURI NETO, WILBER CARLOS DOS SANTOS 
COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA 
SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 14 de setembro de 2017. 

(assinado eletronicamente)       
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA       
Conselheiro Relator         
Mat. 109                             
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

Município de Vale do Anari 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N : 3180/17-TCE/RO@  
CATEGORIA : Acompanhamento de gestão 
SUBCATEGORIA : Aplicação de Recursos da Saúde 
ASSUNTO : Ofício n. 326/GP/PMVA/17, de 8.8.17, encaminha 
demonstrativos de aplicação de Recursos na Saúde, referente aos meses 
de janeiro a junho de 2017 
JURISDICIONADO : Poder Executivo Municipal de Vale do Anari 
INTERESSADO : Anildo Alberton, CPF n. 581.113.289-15 
Chefe do Poder Executivo 
RELATOR : Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

DM-GCBAA-TC 00245/17  

EMENTA: ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. EXISTÊNCIA DE DOIS AUTOS CONTENDO AS MESMAS 
PARTES E O MESMO OBJETO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO NA 
FORMA DO ART. 485, IV. DECISÃO N. 53/2017-CG. ARQUIVAMENTO. 

Tratam os autos sobre acompanhamento de Gestão, no Poder Executivo 
de Vale do Anari, referente aos demonstrativos de aplicação de recursos 
na saúde, concernente aos meses de janeiro a junho de 2017, que aportou 
neste gabinete, oriundo da Secretaria Regional de Controle Externo de 
Ariquemes, informando que ocorreu um equívoco no recebimento do 
documento, que foi recebido e autuado como processo (Ofício n. 

326/GP/PMVA/17, de 8.8.17). Posteriormente o mesmo documento que 
gerou este processo, foi devidamente registrado no PCe, sobre o protocolo 
n. 10353/17 (em tramitação nesta Corte), com objeto idêntico ao ora 
analisado, evidenciando, assim, litispendência, verbis: 

Encaminho os presentes autos, em atendimento às recomendações 
prescritas na Decisão n. 53/2017/CG, proferidas nos autos do Processo n. 
514/17, por se tratar de autuação equivocada. O equívoco ocorreu no 
recebimento do documento referente aos demonstrativos de aplicação de 
recursos na saúde do município de Vale do Anari, que foi recebido e 
registrado como processo. Posteriormente o mesmo documento que gerou 
este processo foi devidamente registrado no PCe sob o protocolo de n. 
10353/17. Assim, considerando o equívoco do registro no PCe e as 
recomendações da Corregedoria, encaminho os autos para deliberação do 
conselheiro relator. 

Ofício n. 326/GP/PMVA/17 - de 8.8.17 - Encaminha demonstrativos de 
aplicação de recursos na saúde referente aos meses de janeiro a junho de 
2017.  

2. A aferição processual ocorrida neste Tribunal elencou este processo no 
item 

66 da Decisão n. 53/2017-CG, proferida nos autos n. 514/2017: 

66. Desse modo, doravante, todo e qualquer processo autuado por 
equívoco ou em duplicidade deverá ser remetido ao respectivo relator, que, 
então, determinará monocraticamente seu arquivamento, sem resolução 
de mérito, em face da ausência de interesse processual (art. 485, VI, 
CPC), nos casos de autuação errônea ou em função do fenômeno da 
litispendência (art. 485, V, CPC), nos casos de autuação em duplicidade de 
processos. 

3. A norma processualística civil é constituída por requisitos que iniciam e 
propulsionam a marcha processual. Dentre eles, enumerar-se-ão os 
pressupostos processuais negativos, consubstanciados na litispendência e 
na coisa julgada, que impedem o desenvolvimento válido e regular do 
processo. 

4. Nesse passo, em termos processuais, pode-se afirmar que a ação é 
composta por três elementos identificadores e individualizadores: 1) partes; 
2) pedido e 3) causa de pedir. Quando todos esses elementos 
correspondem aos de outra ação proposta anteriormente, constitui-se em 
litispendência, o que reclama a extinção deste processo sem julgamento 
de mérito. 

5. Assim, a litispendência é um dos pressupostos processuais negativos e 
significa a existência de dois ou mais processos que tramitam 
concomitantemente, com as mesmas partes, mesmo pedido e idêntica 
causa de pedir. Este pressuposto processual negativo possui como 
fundamento o princípio da economia processual e a necessidade de se 
evitarem julgamentos conflitantes.  

6. No caso em tela, verifica-se que este processo refere-se à aplicação de 
Recursos na Saúde no tocante aos meses de janeiro a junho de 2017, no 
âmbito do Poder Executivo Municipal de Vale do Anari, posteriormente o 
mesmo documento que gerou os autos, foi devidamente registrado no 
PCe, sobre o protocolo n. 10353/17, com objeto idêntico ao ora analisado, 
evidenciando, assim, litispendência.  

7. Em resumo, existem dois documentos com o mesmo objeto e buscando 
a mesma finalidade, surgindo então a litispendência que, de acordo com o 
entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 
Andrade Nery ocorre quando se repete ação idêntica a uma que se 
encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, 
a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e 
imediato). 

8. O Novo Código de Processo Civil em seu artigo 337, § 1º, prescreve que 
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 
anteriormente ajuizada.  
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9. E complementa em seu § 3º que há litispendência quando se repete 
ação, que está em curso.  

10. Constatando-se a existência de litispendência, o julgador não resolverá 
o mérito, conforme exposto no artigo 485, V do diploma Processual Civil, 
como se observa:  

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:  

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 
julgada; (grifo nosso).  

11. Em uma análise perfunctória do comando inserto no dispositivo acima 
transcrito poderia levar ao entendimento (equivocado) de que o 
reconhecimento da litispendência depende de alegação por uma das 
partes.  

12. No entanto, o § 3º do citado artigo 485 , confere poderes ao julgador 
para decretá-la a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo prescindível, 
portanto, suscitação por alguma das partes.  

13. Ante o exposto, em razão da litispendência verificada, DECIDO:  

I – EXTINGUIR os presentes autos, sem resolução do mérito, face a 
litispendência verificada, com fundamento no art. 485, V, do CPC, invocado 
em caráter subsidiário à legislação interna, nos termos do art. 286-A, do 
Regimento Interno desta Corte de Contas.  

II – DAR CONHECIMENTO, da decisão ao interessado, via Diário Oficial 
Eletrônico desta Corte, cujo acesso está disponível para consulta no site 
www.tce.ro.gov.br, com o escopo de evitar dispêndios desnecessários com 
extração de cópias, em homenagem à sustentabilidade ambiental.  

III – ARQUIVAR os autos, após os trâmites legais.  

Porto Velho (RO), 19 de setembro de 2017.  

(assinado eletronicamente) 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
CONSELHEIRO 
Matrícula 479 

 

Atos da Presidência 

Decisões 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 03439/17 
INTERESSADA: RENATA MORAIS RIBEIRO 
ASSUNTO : Auxílio Saúde Condicionado 
DM-GP-TC 0253/2017-GP  

ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-SAÚDE CONDICIONADO. PAGAMENTO. 
PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. 1. A requerente pleiteia a 
concessão do auxílio-saúde condicionado, com fulcro no art. 3º da 
Resolução nº 68/10-CSA/TCE-RO. 2. Comprovado ser a servidora 
dependente de titular de plano de saúde é de se conceder o benefício a 
partir da data de seu requerimento, devendo apresentar anualmente o 
comprovante de quitação. 3. Pedido deferido. 4 0253/2017-GP. Adoção de 
providências necessárias. 

Trata-se de processo instaurado em decorrência de requerimento subscrito 
pela servidora RENATA MORAIS RIBEIRO, matrícula 990760, lotada no 
Gabinete do Procurador Ernesto Tavares Victória, objetivando a percepção 
do benefício de auxílio saúde condicionado (fls. 2). 

Instrui o seu pedido com documentos às fls. 3/6. 

A Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGESP, por meio da Instrução n. 
0228/2017-SEGESP manifestou-se às fls. 07/08, no sentido de que a 
servidora comprovou o cumprimento dos requisitos necessários ao 
recebimento do benefício, pois juntou cópia de ser dependente do seu 
companheiro Rudny Wallas Alves.  

Alerta, entretanto, que concedido o benefício, a servidora deverá observar 
o cumprimento das determinações contidas no inciso II do art. 5º da Lei n. 
995/2001.  

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado junto 
ao TCE, tendo em vista o teor do art. 3º, da Orientação Normativa n. 
001/2016/TCE-RO . 

É o relatório. 

Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se não haver óbice para atendimento do 
pleito. 

A Presidência desta Corte de Contas foi autorizada, por meio do art. 1º da 
Lei n. 1644/06, a implementar o Programa de Assistência à Saúde dos 
servidores.  

Por sua vez, o inciso II do mesmo diploma legal definiu o Auxílio-Saúde 
Condicionado como sendo o ressarcimento parcial dos gastos com plano 
de saúde adquirido diretamente pelo servidor, em importância equivalente 
a 50% do valor do auxílio-saúde direto. 

Posteriormente, a Lei Complementar n. 591/10 acresceu ao aludido art. 1º 
o parágrafo único, atribuindo ao Conselho Superior de Administração – 
CSA, desta Corte de Contas, a competência para alteração do valor, por 
meio de Resolução. 

Nesta esteira, a Resolução n. 68/10-CSA/TCE regulamentou a concessão 
de auxílios, prevendo em seu art. 3º que o auxílio-saúde condicionado 
seria concedido mensalmente em pecúnia aos servidores públicos ativos 
do Tribunal de Contas, sendo destinado a ressarcir parcialmente os gastos 
com planos de saúde de seus agentes, e pago na folha de pagamento, 
vedado qualquer desconto. 

Todavia, ao contrário de fixar o valor como porcentagem do montante 
concedido a título de Auxílio-Saúde Direto, o art. 16 do mesmo diploma 
elencou: 

Art. 16. Aprovada a proposta de que trata o artigo anterior, o Presidente do 
Tribunal de Contas expedirá portaria fixando os valores dos auxílios-saúde. 

Assim, atualmente, o valor do benefício é aquele previsto na Portaria n. 
683, de 20.07.2016, publicada na DOeTCE-RO – n. 1194, ano VI, de 
20.07.2016. 

No caso dos autos, a servidora comprovou ser dependente do seu 
companheiro, titular do plano de saúde oferecido pela Plural Gestão em 
Planos de Saúde Ltda, bem como o pagamento referente ao mês de 
agosto, cumprindo, portanto, o requisito para a concessão do benefício.  

Nesse contexto, é de se conceder o benefício pleiteado, a partir da data de 
seu requerimento, 31.8.2017. 

E, finalmente, a servidora deverá apresentar anualmente o comprovante de 
quitação do plano de saúde, bem como informar eventual 
rescisão/desligamento. 

Diante do exposto, decido: 
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I – Deferir o pedido formulado pela servidora RENATA MORAIS RIBEIRO 
para conceder-lhe o direito ao recebimento do auxílio-saúde condicionado 
em folha de pagamento a partir da data de seu requerimento, qual seja, 
31/08/2017; 

II – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Geral de 
Administração – SGA para que, certificada a disponibilidade orçamentária 
e financeira, adote as providências necessárias para pagamento e, após, 
arquive o processo. 

III – Determinar à Assistência Administrativa desta Presidência que dê 
ciência do teor da presente decisão à interessada. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se 

Gabinete da Presidência, 21 de setembro de 2017. 

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

Processo : 1124/2016 
Interessado : Rede de Convênios do Brasil Service Ltda. 
Assunto : Aplicação de penalidade contratual 

DM-GP-TC 0254/2017-GP/17 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PENALIDADE.  

1. À luz de parcial inexecução contratual, que gera prejuízo à 
Administração Pública, é lícito/razoável aplicar à contratada a penalidade 
de impedimento de contratar e licitar com o poder público. 

2. Não ocorrência de causa excludente de culpabilidade. 

2. Improcedência. 

Trata-se de recurso oferecido pela empresa Rede de Convênios do Brasil 
Service Ltda. em face de decisão administrativa que, em razão de 
inexecução parcial do contrato administrativo n. 8/2014, imputou-lhe a 
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o estado de 
Rondônia, com o descredenciamento do cadastro de fornecedores do 
TCE/RO pelo período de 6 meses, com suporte no art. 7º da Lei Federal n. 
10.520/2002 e no art. 12, VI, da Resolução n. 141/2013, havendo, por 
conseguinte, rescisão contratual unilateral com fundamento na cláusula 
décima sexta do aludido contrato c.c. os arts. 77 a 80 da Lei Federal n. 
8.666/93. 

A recorrente, inconformada, pede a reforma da aludida decisão, de modo 
que seja afastada a penalidade aplicada, aduzindo que houve na hipótese 
caso fortuito, uma vez que ficou impossibilitada de adimplir seus débitos 
com os postos conveniados por conta da falta de pagamento de contratos 
mantidos com as Prefeituras de Rio Crespo e Jaru. 

A Procuradoria-Geral do Estado que atua perante este Tribunal (PGE/TC), 
ouvida, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, uma vez 
que não reconheceu excludente de culpabilidade na hipótese (caso 
fortuito). 

É, rápida síntese, o relatório. 

Decido. 

A recorrente fora punida sob a égide do contrato administrativo n. 8/2014, 
em razão dos seguintes fatos: 

Inciso I do parágrafo primeiro da Cláusula Sexta do contrato - Prestação de 
serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, 
abrangendo gasolina, etanol e óleo diesel, em postos credenciados, 
mediante a implantação de sistema de cartão magnético de monitoramento 
de frota – Relato do fiscal: no município de Vilhena/RO, desde novembro 
de 2015, o único posto credenciado era o posto Carrilho Auto Posto Ltda., 
o qual nunca forneceu diesel S-10, combustível necessário para o 
abastecimento de 2 (dois) veículos deste TCE-RO. Ademais, em 
20.1.2016, faltou combustível no posto em referência, fato que levou esta 
Administração a utilizar suprimento de fundos. E atualmente o referido 
posto não mais trabalha com a empresa REDECONV. 

• Inciso III do parágrafo primeiro da Cláusula Sexta do contrato - 
Credenciamento de pelo menos 5 (cinco) postos de combustíveis em Porto 
Velho, em pontos estratégicos da cidade, sendo que pelo menos 2 (dois) 
deles devem ser  

localizado a uma distância máxima de 5 km da Sede deste TCE-RO; de 
pelo menos 2 (dois) postos em cada um dos municípios em que existem 
Secretarias Regionais de Controle Externo, quais sejam Ariquemes, Ji-
Paraná, Cacoal e Vilhena, além de pelo menos 1 (um) posto nos 
municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim, Vale do Anarí, Machadinho do 
Oeste, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, 
Guajará Mirim, Buritis, Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste, 
Pimenta Bueno, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Campo Novo de 
Rondônia e Distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, dando-se 
preferência para os estabelecimentos localizados às margens da BR, a fim 
de facilitar os abastecimentos de viaturas em serviço de auditoria – dado 
que atualmente só existe um posto credenciado em determinados 
municípios, sedes das Secretarias Regionais do TCE-RO, Quais sejam: Ji-
Paraná, Cacoal e Vilhena. Mesmo em Porto Velho, a exigência mínima de 
postos credenciados não é atendida. Novo Relato do fiscal: constantes 
interrupções no fornecimento de combustível nos municípios de 
Ariquemes, Cacoal, Vilhena, Pimenta Bueno e São Francisco do Guaporé, 
em razão da AUSÊNCIA DE POSTOS CREDENCIADOS. 

• Inciso XI do parágrafo primeiro da Cláusula Sexta do contrato – A 
contratada deverá apresentar mensalmente relação atualizada dos postos 
credenciados e seu respectivo preço praticado naquele mês, sendo o 
mesmo irreajustável nesse período – Relato do fiscal: a empresa não vem 
apresentando relação atualizada dos postos credenciados, e do mesmo 
modo não vem apresentado relação dos preços praticados no mês, 
gerando conflitos no momento de abastecer os veículos. O site mantido 
pela empresa REDECONV apresenta em sua relação vários postos de 
combustíveis credenciados, sem, contudo, exprimir a realidade, ou seja, 
em determinado município, por exemplo, no site constam 3 (três) postos, 
quando em verdade, só um deles é credenciado. No site da empresa 
REDECONV, para o município de Ariquemes, não foram inseridos os 
preços praticados pelo posto Girassol, aliás, esse posto não consta nem na 
relação de credenciados.  

Agora, em sede de recurso, a recorrente não fez prova de que houve 
causa que desse azo à exclusão de sua responsabilidade, a exemplo de 
caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro etc., apenas afirmou 
que não executou o contrato na forma pactuada porque enfrentou 
dificuldades financeiros em razão de inadimplemento de outras 
contratantes; o que, como bem pontuou a PGE/TC, configura risco do 
negócio a ser suportado exclusivamente pela recorrente. 

De outra parte, o TCE/RO suportou manifesto prejuízo no que diz respeito 
ao gerenciamento, controle e fornecimento de combustível, como detalhou 
a Secretaria-Geral de Administração na instrução n. 196/2017, fls. 245/250. 

À vista disso, não reformo a decisão impugnada, de modo que mantenho a 
penalidade de início aplicada. 

Pelo quanto exposto, decido: 

I. conheço do recurso em pauta, porque preenchidos os requisitos legais; 



26 

Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1479 ano VII sexta-feira, 22 de setembro de 2017 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
www.tce.ro.gov.br 

 
Documento assinado eletronicamente, 

utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

II. e, no mérito, não dou provimento ao recurso e mantenho a aplicação da 
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o estado de 
Rondônia, com o descredenciamento do cadastro de fornecedores do 
TCE/RO pelo período de 6 meses, havendo, por conseguinte, rescisão 
unilateral do contrato administrativo n. 8/2014; e 

III. à Assistência Administrativa da Presidência, para que dê ciência do teor 
desta decisão à recorrente e, posteriormente, encaminhe os autos a SGA, 
que, após adotar as medidas necessárias à execução da decisão em 
apreço, arquivará o feito. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Cumpra-se, para tanto, expeça-se o necessário. 

Gabinete da Presidência, 21 de setembro de 2017. 

Edilson de Sousa Silva 
Conselheiro-Presidente 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 02591/17 
INTERESSADO: Raimundo Oliveira Filho 
ASSUNTO : Conversão em pecúnia de folgas compensatórias 

DM-GP-TC 0255/2017-GP/17 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. FOLGA COMPENSATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 
DEFERIMENTO. 1. O requerente pleiteia folga compensatória adquirida 
em razão de sua atuação em eventos realizados por esta Corte, tendo em 
vista o indeferimento de gozo por sua chefia. 2. Diante da impossibilidade 
de seu afastamento, atestada por sua chefia imediata, é de se converter o 
período em indenização, desde que atestada a disponibilidade financeira e 
orçamentária. 3. Aplicação da Resolução 128/2013/TCE-RO. 4. Pedido 
deferido. 5. Adoção das providências necessárias. 

Trata-se de processo instaurado para a análise de requerimento formulado 
pelo servidor Raimundo Oliveira Filho, cadastro 990612, diretor da Escola 
Superior de Contas (ESCON), que objetiva a conversão em pecúnia de 
15(quinze) dias de folgas compensatórias decorrentes da participação no 
IX Processo Seletivo para ingresso no programa de estagiários de nível 
superior deste Tribunal, nos dias 25 e 26.3.2017 (4 dias), no VI Fórum de 
Direito Administrativo e Constitucional Aplicado aos Tribunais de Contas, 
nos dias 24 e 26.5.2017 (4 dias), e no Seminário Abrindo as Contas, nos 
dias 19 a 24.3.2017 (7 dias). 

O interessado fez prova do direito a folgas compensatórias por meio da 
juntada das portarias ns. 367, de 9.5.2017, 552, de 7.7.2017, e 565, de 
9.5.2017, às fls. 3/6, e a sua chefia imediata manifesta-se pela 
impossibilidade de gozo da folga requerida, por imperiosa necessidade do 
serviço, pontuando, assim, pela respectiva conversão em pecúnia, às fls. 
19/20.  

Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio da Instrução n. 
186/2017-SEGESP, fls. 12/13, consignou que não haver óbice ao 
pagamento do valor constante no Demonstrativo da Folha de Pagamento 
(fl. 11), vez que houve ato convocatório formal expedido pelo Presidente 
desta Corte de Contas, o que gera o direito às folgas compensatórias ou à 
sua conversão em pecúnia.  

É o relatório.  

DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se não haver óbice para o atendimento do 
pleito. 

À luz do art. 2º, inciso V, combinado com o § 2º do art. 5º, ambos da 
Resolução n. 128/2013/TCE-RO, observa-se que o trabalho realizado em 
processos seletivos e outros eventos garantirá ao servidor o direito à folga 
compensatória, que poderá, a critério da Administração, ser convertida em 
pecúnia, in verbis:  

Art. 2º No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia poderão 
ser concedidas folgas compensatórias em razão de: V – atuação em 
processos seletivos 

Art. 5º A atuação durante o recesso ou processos seletivos, prevista nos 
incisos IV e V do art. 2º desta Resolução, depende de ato convocatório 
expedido pelo Presidente do Tribunal de Contas ou pelo Presidente da 
Escola Superior de Contas, conforme o caso. 

(...) 

§ 2º Garantirá ao servidor folga compensatória, estabelecida na proporção 
de 2 (dois) dias de folga para cada 1 (um) dia de trabalho, que poderá, a 
critério da Administração, ser convertida em pecúnia a atuação durante 
processos seletivos.  

Na espécie, há nos autos as portarias ns. 367/2017, 552/2017 e 565/2017, 
comprovando que o interessado participou do IX Processo Seletivo para 
ingresso no programa de estagiários de nível superior deste Tribunal, nos 
dias 25 e 26.3.2017 (4 dias), no VI Fórum de Direito Administrativo e 
Constitucional Aplicado aos Tribunais de Contas, nos dias 24 e 26.5.2017 
(4 dias), e no Seminário Abrindo as Contas, nos dias 19 a 24.3.2017 (7 
dias), fazendo jus ao gozo de 15 (quinze) dias de folgas compensatórias.  

Sendo assim, considerando na íntegra o cumprimento da Legislação 
pertinente ao caso, ou seja, o requerente comprova sua participação nos 
eventos em debate, faz-se mister acolher o Parecer da SEGESP e 
reconhecer o direito do interessado à folga por ter, estreme de dúvida, 
efetivamente trabalhado.  

Além disso, a chefia do requerente manifestou-se positivamente pelo 
pleito, isso autoriza, portanto, o pagamento da concernente indenização de 
R$ 5.217,78, conforme o cálculo apresentado à fl. 11. 

Diante do exposto, decido: 

I – Deferir o pedido formulado pelo servidor Raimundo Oliveira Filho, 
convertendo em pecúnia 15 (quinze) dias de folgas compensatórias 
adquiridas pela sua participação no IX Processo Seletivo para ingresso no 
programa de estagiários de nível superior deste Tribunal, nos dias 25 e 
26.3.2017 (4 dias), no VI Fórum de Direito Administrativo e Constitucional 
Aplicado aos Tribunais de Contas, nos dias 24 e 26.5.2017 (4 dias), e no 
Seminário Abrindo as Contas, nos dias 19 a 24.3.2017 (7 dias); 

II – Determinar à Secretaria Geral de Administração que, atestada a 
disponibilidade orçamentária e financeira, proceda ao respectivo 
pagamento, observando, para tanto, o demonstrativo de cálculo carreado à 
fl. 11 e, após os trâmites necessários, arquivar os autos.  

III - Determinar à Assistência Administrativa desta Presidência que dê 
ciência do teor da presente decisão ao interessado. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, para tanto, expeça-se o necessário. 

Gabinete da Presidência, 21 de setembro de 2017. 

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente 
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DECISÃO MONOCRÁTICA 

Processo : 4.709/2015 
Interessado : Oscar Carlos das Neves Lebre 
Assunto : Erro da Administração 

DM-GP-TC 0256/2017-GP/17 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO. 

1. De acordo com o § 6º do art. 37 da Constituição da República, as 
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

2. Deferimento. 

Trata-se de pedido formulado pelo servidor Oscar Carlos das Neves Lebre, 
cadastro n. 404, com o objetivo de obter ressarcimento de quantia por ele 
paga à Receita Federal do Brasil (RFB) por conta de erro praticado pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP) quando da elaboração da 
folha de pagamento e retenção/recolhimento do imposto de renda 
correspondente. 

Com efeito, o interessado aduziu que, em 20.3.2015, encaminhou sua 
declaração à RFB referente ao ano-calendário 2014, com suporte na 
cédula C elaborada por este Tribunal. 

Nada obstante, o interessado acresceu que, em 29.10.2015, a SEGESP 
notificou-o no sentido de que houve erro na elaboração de sua cédula C, e, 
uma vez promovida a retificação de sua declaração de imposto de renda, o 
valor por ele recebido sob o rótulo de restituição fora diminuído (de 
6.513,82 para R$ 2.998,02), o que determinou o pagamento de juros de 
mora sobre restituição indevida a devolver, conforme notificação de 
lançamento, f. 7. 

A SEGESP justificou que nos rendimentos tributáveis dos meses de 
janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2014 dos servidores que pagam 
pensão alimentícia foram deduzidos indevidamente os valores relativos à 
pensão alimentícia, à previdência privada e à previdência municipal, bem 
como não foram somados aos rendimentos tributáveis o valor das férias e 
outras gratificações. 

É dizer, a SEGESP, na instrução n. 221/2017 (fls. 18/19), reconheceu que 
houve erro da Administração quando da retenção/recolhimento do imposto 
em debate, razão por que promoveu de ofício a correção da cédula C e 
enviou-a ao interessado, para permitir que este realizasse a retificação de 
sua declaração. 

A Procuradoria-Geral do Estado que atua perante este Tribunal (PGE/TC), 
na informação n. 161/2017 (fls. 23/24), opinou pelo ressarcimento do valor 
imputado sob o recorte de juros de mora sobre restituição indevida a 
devolver pelo interessado, uma vez que houve erro da Administração, o 
que, por conseguinte, dá ensejo à apuração de responsabilidade. 

É, rápida síntese, o relatório. 

Decido. 

Na hipótese, houve manifesto erro da Administração quando da 
retenção/recolhimento de imposto de renda devido pelo interessado. 

E o erro fora de ofício reconhecido pela SEGESP, uma vez que a SEGESP 
elaborou nova cédula C, posteriormente, escoimada, para que houvesse 
retificação de dados declarados à RFB. 

O interessado, a toda evidência, suportou prejuízo por conta do erro 
praticado pela Administração, que é responsável pela retenção e 
recolhimento de imposto de renda em sua remuneração. 

Desse modo, a teor da responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º 
do art. 37 da Constituição da República, é de todo acertado promover o 
ressarcimento pedido pelo interessado, haja vista que o Estado responde 
objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a 
terceiros; em outras palavras, não há falar em dolo/culpa para efeito de 
responsabilização do Estado na espécie, como bem pontuou a PGE/TC. 

Pelo quanto exposto, decido: 

I. defiro o pedido do interessado, razão por que determino que a 
Secretaria-Geral de Administração (SGA) promova-lhe a devolução da 
quantia de R$ 226,95, acrescida de juros e correção monetária; e 

II. à Assistência Administrativa da Presidência, para que dê ciência do teor 
desta decisão ao interessado, bem como remeta os autos à SGA, para que 
a cumpra, para que apure se o servidor que deu causa ao erro em 
comento agiu com dolo/culpa, para efeito de exercício de regresso quanto 
ao dano imputado a este Tribunal, e, posteriormente, arquive o feito. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Cumpra-se, para tanto, expeça-se o necessário. 

Gabinete da Presidência, 21 de setembro de 2017. 

Edilson de Sousa Silva 
Conselheiro-Presidente

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO Nº: 01663/17 
INTERESSADO: Edmilson Maturana da Silva  
ASSUNTO : Parcelamento de débito – Processo 04076/09  
RELATOR : Conselheiro Paulo Curi Neto  

DM-GP-TC 0257/2017-GP  

ADMINISTRAÇÃO. PARCELAMENTO. DESENTRANHAMENTO. 
JUNTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. ARQUIVAMENTO.  

Nos termos da legislação desta Corte de Contas, o pedido de 
parcelamento deve ser processado nos autos principais, devendo, 
portanto, ser arquivado o processo autuado para referida finalidade.  

Arquivamento e providências.  

Tratam os autos de pedido de parcelamento requerido por Edmilson 
Maturana da Silva e Rodrigo Reis Ribeiro em relação aos processos n.ºs 
4076/2009, 5446/2005 e 6468/2005, nos termos da Resolução n. 
231/2016/TCE-RO (Documento n. 05637/17).  

Após a autuação dos autos, o Departamento de Acompanhamento de 
Decisões emitiu Certidão Técnica, na qual certificou a emissão de 
Certidões de Responsabilização n.s 216, 219, 224, 226, 228, 230, 232 e 
237/2016 em nome do Senhor Edmilson Maturana da Silva, e a Certidão n. 
223/2016 em nome do Senhor Rodrigo Reis Ribeiro, referentes às multas 
cominadas no Acórdão n. 125/2015-Pleno, remetidas à Dívida Ativa. 

Ato contínuo, o Conselheiro Paulo Curi Neto, relator do processo n. 
4076/2009, proferiu a DM-GCPCN-TC 00107/2017, na qual determinou a 
remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado junto a esta Corte de 
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Contas para análise do pedido de parcelamento, considerando que o título 
já havia sido inscrito em Dívida Ativa.  

Em contrapartida, a PGE/TCE manifestou-se por meio do Despacho n. 
060/2017, informando que todas as CDA’s inscritas em desfavor do Sr. 
Edimilson Maturana da Silva foram levadas a protesto junto ao 1º 
Tabelionato de Protesto de Títulos de Machadinho D’oeste; ao passo que a 
CDA em face do Sr. Rodrigo Reis Ribeiro foi protestada no 4º Tabelionato 
de Protesto de Porto Velho.  

Disse que todas as CDA’s em nome do Sr. Edimilson Maturana foram 
parceladas, dando origem ao parcelamento registrado no SITAFE sob o n. 
20170102200003, o qual, contudo, não havia comprovação de pagamento 
dos encargos legais, informando, portanto, que o protesto será mantido até 
que o interessado realize o seu pagamento, nos termos do art. 4º da 
Resolução n. 231/2016/TCE-RO.  

Quanto à CDA em nome do Sr. Rodrigo Reis Ribeiro, afirma também ter 
sido objeto de parcelamento, registrado no SITAFE sob o n. 
20170100100024, que, após o pagamento dos encargos legais, foi 
autorizado o cancelamento do protesto em 13 de julho de 2017.  

Por fim, diante da DM 00124/2017/GP, proferida no Processo n. 
01467/2017, encaminhou os autos ao DEAD para ciência quanto ao 
exposto e, após, que fossem encaminhados à SPJ, uma vez que a PGETC 
não possui como atribuição o serviço cartorário de desentranhamento da 
documentação para os autos principais, nos termos do art. 26 da 
Resolução n. 037/2006/TCE-RO.  

Com o aporte dos autos no DEAD, sobreveio a Informação n. 0065/2017-
DEAD, na qual afirmou também não ser atribuição daquele departamento a 
determinação de desentranhamento de documentos, motivo pelo qual 
remeteu os autos a esta Presidência para conhecimento e deliberação.  

Em síntese, é o relatório.  

DECIDO.  

O feito não comporta maiores delongas, devendo-se, portanto, ser adotada 
a sistemática deliberada na DM-GP-TC 00124/17, Processo n. 
01467/2017.  

Com efeito, não há sentido para a autuação destes autos, vez que a 
cobrança da multa imposta por esta Corte é realizada diretamente pela 
PGETC dentro do processo principal, que, no caso em tela, é o processo 
04076/09, de relatoria do Conselheiro Paulo Curi Neto.  

Diante do exposto, autorizo o desentranhamento de todos os documentos 
dos presentes autos, razão pela qual determino ao Departamento de 
Acompanhamento de Decisão que: 

I – Proceda às providências necessárias quanto ao desentranhamento, 
mediante cópia, e posterior juntada nos autos principais, Processo n. 
4076/2009, para fins de acompanhar o parcelamento;  

II – Após, arquive-se os autos, com remessa ao arquivo;  

Publique-se.  

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.  

Gabinete da Presidência, 21 de setembro de 2017. 

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente  

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO Nº: 01664/17 
INTERESSADO: Edimilson Maturana da Silva  
ASSUNTO : Parcelamento de débito – Processo 05446/05  
RELATOR : Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello  

DM-GP-TC 0258/2017-GP  

ADMINISTRAÇÃO. PARCELAMENTO. DESENTRANHAMENTO. 
JUNTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. ARQUIVAMENTO.  

1. Nos termos da legislação desta Corte de Contas, o pedido de 
parcelamento deve ser processado nos autos principais, devendo, 
portanto, ser arquivado o processo autuado para referida finalidade.  

2. Arquivamento e providências.  

Tratam os autos de pedido de parcelamento requerido por Edmilson 
Maturana da Silva em relação ao processo n.º 05446/2005, nos termos da 
Resolução n. 231/2016/TCE-RO (Documento n. 05638/17).  

Após a autuação dos autos, o Departamento de Acompanhamento de 
Decisões emitiu Certidão Técnica, na qual certificou a emissão de 
Certidões de Responsabilização n.s 250 e 251/2016 em nome do Senhor 
Edmilson Maturana da Silva, referentes às multas cominadas no Acórdão 
n. 202/2015-Pleno, remetidas à Dívida Ativa. 

Informou, ainda, que a Certidão de Responsabilização n. 249/2016 em 
nome do Senhor Edmilson Maturana da Silva, foi encaminhada ao 
Procurador e Prefeito do Município de Vale do Anari para fins de adoção 
das providências relativas à cobrança judicial.  

Ato contínuo, o Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello, relator 
do processo n. 5446/2005, proferiu a DM-GCJEPPM-TC 00136/2017, na 
qual determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado 
junto a esta Corte de Contas para análise do pedido de parcelamento, 
considerando que o título já havia sido inscrito em Dívida Ativa.  

Em contrapartida, a PGE/TCE manifestou-se por meio do Despacho n. 
064/2017, informando que, em análise ao processo principal, constata-se 
que foi imputado ao Sr. Edimilson Maturana da Silva débito e multa, 
gerando os títulos executivos n.s 249/2016 (débito), 250/2016 (débito) e 
251/2016 (multa), cuja cobrança do débito ficou a cargo do Município de 
Vale do Anari, nos termos do art. 13, § 5º da Resolução n. 231/2016/TCE-
RO, enquanto as multas foram, primeiramente, inscritas na dívida ativa 
estadual sob os n.s 20160200029617 e 20160200029618 e, 
posteriormente, levadas a protestos em 10/10/2016 perante o 1º 
Tabelionato de Protesto de Títulos de Machadinho D Oeste, com os 
protocolos 161829 e 161828, respectivamente.  

Consignou não ser atribuição da PGETC a análise do pedido de 
parcelamento concernente ao débito imputado pelo Acórdão n. 202/2015 - 
1º Câmara, uma vez que compete ao Município de Vale do Anari a análise 
do requerimento.  

Quanto à multa aplicada, informou verificar-se no SITAFE que as CDAs n.s 
20160200029617 e 20160200029618 já foram objeto de parcelamento, 
registrado sob o n. 20170102200003, não tendo havido, contudo, até a 
data desse despacho, a comprovação do pagamento dos encargos legais, 
motivo pelo qual o protesto deverá ser mantido enquanto não comprovada 
o pagamento, nos termos do art. 4º da Resolução n. 231/2016/TCE-RO.  

Por fim, diante da DM 00124/2017/GP, proferida no Processo n. 
01467/2017, encaminhou os autos ao DEAD para ciência quanto ao 
exposto e, após, que fossem encaminhados à SPJ, uma vez que a PGETC 
não possui como atribuição o serviço cartorário de desentranhamento da 
documentação para os autos principais, nos termos do art. 26 da 
Resolução n. 037/2006/TCE-RO.  
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Com o aporte dos autos no DEAD, sobreveio a Informação n. 0065/2017-
DEAD, na qual afirmou também não ser atribuição daquele departamento a 
determinação de desentranhamento de documentos, motivo pelo qual 
remeteu os autos a esta Presidência para conhecimento e deliberação.  

Em síntese, é o relatório.  

DECIDO.  

O feito não comporta maiores delongas, devendo-se, portanto, ser adotada 
a sistemática deliberada na DM-GP-TC 00124/17, Processo n. 
01467/2017.  

Com efeito, não há sentido para a autuação destes autos, vez que a 
cobrança da multa imposta por esta Corte é realizada diretamente pela 
PGETC dentro do processo principal, que, no caso em tela, é o processo 
04076/09, de relatoria do Conselheiro Paulo Curi Neto.  

Diante do exposto, autorizo o desentranhamento de todos os documentos 
dos presentes autos, razão pela qual determino ao Departamento de 
Acompanhamento de Decisão que: 

I – Proceda às providências necessárias ao desentranhamento, mediante 
cópia, e posterior juntada nos autos principais, Processo n. 4076/2009, 
para fins de acompanhar o parcelamento;  

II – Após, arquive-se os autos, com remessa ao arquivo;  

Publique-se.  

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.  

Gabinete da Presidência, 21 de setembro de 2017. 

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente  

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 03625/17 
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
ASSUNTO : Pagamento referente a horas-aula 

DM-GP-TC 0259/2017-GP  

ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO. GRATIFICAÇÃO. ATIVIDADE DE 
INSTRUTORIA. AUTORIZAÇÃO. 1. A Resolução n. 206/ TCE-RO/2016 
regula a gratificação por atividade de docência nesta Corte. 2. Comprovado 
que a servidora procedeu à correção ortográfica do Manual de Consultas 
Normativas, é de se conceder o pagamento de gratificação. 3. Autorização 
para a adoção das providências necessárias. 

Trata-se de processo referente ao pagamento de horas-aula à servidora 
Francisca de Oliveira por ter realizado a correção ortográfica do “Manual 
de Consultas Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – 
Período 2002 a 2016”, conforme cópia acostada às fls. 03/169. 

À fl. 1, o Diretor-Geral da Escola de Contas, Raimundo Oliveira Filho 
descreveu o quantitativo de horas-aula (10h/a) a serem pagas à servidora, 
bem como o respectivo valor (R$ 2.300,00).  

Remetidos os autos à Coordenadoria de Análise e Acompanhamento da 
Despesa dos Controles Internos – CAAD, pela Secretária-Geral de 
Administração, sobreveio o Parecer n. 0383/2017/CAAD, mediante o qual 

aquela unidade interna opinou não haver óbice ao pagamento pleiteado (fl. 
182). 

É o relatório. 

Decido. 

Pois bem. Segundo o artigo 1º da Resolução n. 206/16, que regula a 
gratificação por atividade de docência nesta Corte, “constitui atividade de 
docência o desempenho eventual de instrutoria atrelada à capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos do Tribunal de Contas e de seus 
jurisdicionados”. 

Nesta esteira, compulsando a documentação acostada, vê-se que, de fato, 
deve ser atendido o pleito para pagamento da servidora, no que diz 
respeito às atividades exercidas, vez que foram juntados documentos que 
comprovam o desenvolvimento da atividade, bem como sua realização fora 
do horário de expediente. 

Quanto aos valores decorrentes desta atividade, verifica-se terem sido 
apurados pela Escola de Contas, na forma da Resolução nº 206/16/TCER 
(fl. 02).  

À vista disso tudo, autorizo o pagamento de gratificação de hora-aula à 
servidora Francisca de Oliveira, tendo em vista que exerceu 10h/a de 
atividade de instrutoria, conforme disciplina a Resolução n. 206/2016. 

De resto, remeta-se o feito à Secretaria Geral de Administração, para que 
promova o pagamento de gratificação de que se cuida, observada a 
disponibilidade orçamentária e financeira; ao depois, arquive-se. 

Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência 
do teor desta decisão à interessada. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, para tanto, expeça-se o necessário. 

Gabinete da Presidência, 21 de setembro de 2017 

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente  

 

Atos da Secretaria-Geral de Administração 

Portarias 

 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Portaria nº. 128 de 20 de Setembro de 2017. 

Concede Suprimento de Fundos. 

A SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe 
confere o artigo 1º, inciso I, alínea “b” da Portaria nº. 130, de 9.1.2012, 
publicada no DOE TCE-RO nº. 116 – ano II, de 9.1.2012, e considerando o 
que consta do Processo nº. 03794/2017 resolve: 

Art. 1º. Conceder Suprimento de Fundos em regime de adiantamento a 
servidora MARIA AUXILIADORA FÉLIX DA SILVA DE OLIVEIRA, 
ASSISTENTE DE GABINETE, cadastro nº 100, na quantia de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). 
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CÓDIGO PROGRAMÁTICO NATUREZA DE DESPESA VALOR (R$) 

01.122.1265.2981 3.3.90.30 1.000,00 

01.122.1265.2981 3.3.90.39 1.500,00 

Art. 2º. O prazo de aplicação do adiantamento será no período de 21/09/ a 
19/11/2017, que será utilizado para cobrir despesas de pequena monta 
para atender necessidades da Secretaria Regional de Controle Externo/ 
Ariquemes, com apresentação da prestação de contas dentro dos 5 (cinco) 
dias subsequentes do término do prazo de aplicação. 

Art. 3º A Divisão de Contabilidade – DIVCONT do Departamento de 
Finanças – DEFIN efetuará os registros referentes à caracterização da 
responsabilidade do agente e as conferências da documentação 
comprobatória da aplicação. 

Art. 4º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir de 21/09/2017. 

JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA  
Secretária Geral de Administração  

 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Portaria nº. 129 de 20 de Setembro de 2017. 

Concede Suprimento de Fundos. 

A SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe 
confere o artigo 1º, inciso I, alínea “b” da Portaria nº. 130, de 9.1.2012, 
publicada no DOE TCE-RO nº. 116 – ano II, de 9.1.2012, e considerando o 
que consta do Processo nº. 03798/2017 resolve: 

Art. 1º. Conceder Suprimento de Fundos em regime de adiantamento a 
servidor DÁRIO JOSÉ BEDIN, ASSISTENTE DE GABINETE, cadastro nº 
415, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

CÓDIGO PROGRAMÁTICO NATUREZA DE DESPESA VALOR (R$) 

01.122.1265.2981 3.3.90.30 1.500,00 

01.122.1265.2981 3.3.90.39 1.500,00 

Art. 2º. O prazo de aplicação do adiantamento será no período de 18/09/ a 
17/11/2017, que será utilizado para cobrir despesas de pequena monta 
para atender necessidades da Secretaria Regional de Controle Externo/ 
Cacoal, com apresentação da prestação de contas dentro dos 5 (cinco) 
dias subsequentes do término do prazo de aplicação. 

Art. 3º A Divisão de Contabilidade – DIVCONT do Departamento de 
Finanças – DEFIN efetuará os registros referentes à caracterização da 
responsabilidade do agente e as conferências da documentação 
comprobatória da aplicação. 

Art. 4º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir de 20/09/2017. 

JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA  
Secretária Geral de Administração  

 

Avisos 

 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

TERMO DE PENALIDADE Nº 32/2017 

PROCESSO: n° 1322/2017 

ORDEM DE FORNECIMENTO: n° 81/2016 (Notas de Empenho n°s 
2212/2016 e 2217/2016) – Ata de Registro de Preços n° 21/2016/TCE-RO. 

CONTRATANTE: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO 

CONTRATADO: A. G. M. M. DE ANDRADE – SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA - ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.807.475/0001-08, 
localizada na Rua Padre Rodrigues Campelo, 365, Sala 07, Engenho do 
Melo, CEP: 50.730-640 – Recife/PE. 

1 – Falta imputada: 

Atraso injustificado de 51 (cinquenta e um) dias na execução total do 
contrato. 

2 – Decisão Administrativa: 

“MULTA moratória, no valor de R$ 1.184,00 (mil, cento e oitenta e quatro 
reais), correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do contrato, retido cautelarmente, com base na alínea “a” do inciso II do 
item 22.2 do Edital de Pregão Eletrônico n° 27/2016/TCE-RO, c/c o inciso II 
do art. 12 da Resolução n° 141/2013/TCE-RO.” 

3 – Autoridade Julgadora: 

Secretária Geral de Administração-TCE/RO, em conformidade com as 
disposições da Resolução nº 141/2013/TCE-RO (art. 12) e Portaria nº 83, 
de 25 de janeiro de 2016, publicada no DOeTCE-RO – nº 1077, ano VI, de 
26.01.2016. 

4 – Trânsito em julgado: 28.8.2017. 

5 – Observação: 

A penalidade aplicada à empresa constará no Cadastro de Fornecedores 
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme parágrafo único 
do art. 12 da Resolução n° 141/2013/TCE-RO. 

Porto Velho, 22 de setembro de 2017.  

(assinado eletronicamente) 
MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO 
Secretária Executiva de Licitações e Contratos em substituição 

 

Licitações 

Avisos 

ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2017/TCE-RO 
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Ampla Participação 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por intermédio de sua 
Pregoeira, designada pela Portaria nº 754/2017/TCE-RO, em atendimento 
ao solicitado pela Secretaria-Geral de Administração, Processo 
3356/2017/TCE-RO, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Presidente, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade 
Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço, realizado por meio da 
internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, local onde se 
encontra disponível o Edital para download gratuito. O certame será regido 
pelas disposições da Lei Federal 10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, 
da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-
TCRO e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal nº 
12.846/13, da Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, 
segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus 
anexos, tendo como unidade interessada a Divisão de Transportes - 
DIVTRANS/TCE-RO. O encerramento do recebimento de propostas e a 
abertura da sessão pública será no dia 10/10/2017, horário: 9 horas 
(horário de Brasília-DF). OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de 02 (dois) veículos automotivos para transporte de 
passageiros e de carga, zero quilômetro, incluindo o primeiro 
emplacamento no Estado de Rondônia e garantia do fabricante, para 
atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 
conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 
informações constantes do edital e seus anexos. O valor total estimado da 
presente contratação é de R$ 256.139,92 (duzentos e cinquenta e seis mil 
cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). 

Porto Velho - RO, 22 de setembro de 2017. 

JANAINA CANTERLE CAYE 
Pregoeira 

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2017/TCE-RO 

Participação exclusiva de MEI, ME e EPP 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por intermédio de sua 
Pregoeira, designada pela Portaria nº 754/2017/TCE-RO, em atendimento 
ao solicitado pela Secretaria-Geral de Administração, Processo 
3440/2017/TCE-RO, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Presidente, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade 
Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por grupo, realizado por 
meio da internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, local onde 
se encontra disponível o Edital para download gratuito. O certame será 
regido pelas disposições da Lei Federal 10.520/02, do Decreto Federal 
5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 
13/2003-TCRO e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal 
nº 12.846/13, da Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, 
segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus 
anexos, visando formalização de contrato administrativo para fornecimento, 
tendo como unidade interessada o Departamento de Gestão Patrimonial e 
Compras – DEGPC/TCE-RO. O encerramento do recebimento de 
propostas e a abertura da sessão pública será no dia 16/10/2017, horário: 
10 horas (horário de Brasília-DF). OBJETO: contratação para fornecimento 
de Impressos Personalizáveis, para atender às necessidades do Tribunal 
de Contas do Estado de Rondônia, conforme descrição, características, 
prazos e demais obrigações e informações constantes do Termo de 
Referência. O valor total estimado da presente contratação é de R$ 
18.538,57 (dezoito mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete 
centavos). 

Porto Velho - RO, 22 de setembro de 2017. 

JANAINA CANTERLE CAYE 
Pregoeira 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

AVISO DE LICITAÇÃO - JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017/TCE-RO 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por intermédio do 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria 
nº 867/2017, torna público o JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS E DE PREÇOS da tomada de preço em epígrafe, que tem por 
objeto a contratação de empresa para reforma da recepção, a qual é 
compreendida pelo atendimento, living, sala da OAB, sala da telefonista e 
sala de convivência, totalizando 277,48 m² de área a ser reformada, no 
Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, localizado 
na Avenida Presidente Dutra, 4429, Olaria, Porto Velho/RO, tudo em 
conformidade com Processo n° 2214/TCE-RO/2017 e especificações 
técnicas e condições constantes nos anexo, partes integrantes e 
inseparáveis do edital. A Comissão Permanente de Licitação declara a 
classificação, nos termos da planilha abaixo, conforme as razões 
motivadamente expostas na Ata da Sessão, publicada no sítio do TCE-RO, 
http://www.tce.ro.gov.br/index.php/licitacao/ e disponibilizadas aos licitantes 
por meio eletrônico. 

EMPRESA Valor da Proposta de Preços Ordem de Classificação 

Helio Tsuneo Ikino Eireli – EPP R$ 198.037,42 1º 

Terra – Empreendimentos Projetos e Construções Ltda – ME R$ 
213.070,50 2º 

Ficam as licitantes intimadas, para, caso queira, interpor recurso nos 
termos do art. 109, I, “b”, da Lei n. 8.666/93. Todavia, não havendo 
interesse em interpor recurso em face da decisão de julgamento de 
proposta, solicito que apresente termo de renúncia do direito de recurso. 

Porto Velho - RO, 21 de setembro de 2017.  

ANDERSON FERNANDES MELO 
Presidente da CPL/TCE-RO 

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2017/TCE-RO 

Participação Exclusiva de MEI, ME e EPP 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por intermédio de sua 
Pregoeira, designada pela Portaria nº 742/2017, retificada pela Portaria nº 
745/2017/TCE-RO, em atendimento ao solicitado pela Secretária-Geral de 
Administração, Processo 3416/2017/TCE-RO, e autorizado pelo 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente, torna pública a abertura do 
certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo 
menor preço global, realizado por meio da internet, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, local onde se encontra disponível o 
Edital para download gratuito. O certame será regido pelas disposições da 
Lei Federal 10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 
123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-
TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal nº 12.846/13, da Lei 
Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições 
e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, visando 
formalização de Ata de Registro de Preços para eventual fornecimento, 
tendo como unidade interessada o Escritório de Projetos – ESPROJ/TCE-
RO. O encerramento do recebimento de propostas e a abertura da sessão 
pública será no dia 10/10/2017, horário: 9 horas (horário de Brasília-DF). 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Materiais 
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Gráficos personalizados, mediante Sistema de Registro de Preços, pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia, conforme quantidades, condições e 
especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos do edital. O 
valor total estimado da presente contratação é de R$ 44.815,00 (quarenta 
e quatro mil oitocentos e quinze reais). 

Porto Velho - RO, 22 de setembro de 2017. 

FERNANDA HELENO COSTA VEIGA 
Pregoeira 

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2017/TCE-RO 

Participação Exclusiva de MEI, ME e EPP 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por intermédio de sua 
Pregoeira, designada pela Portaria nº 742/2017/TCE-RO, retificada pela 
754/2017/TCE/RO, em atendimento ao solicitado pela Secretária-Geral de 
Administração, Processo 3377/2017/TCE-RO, e autorizado pelo 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente, torna pública a abertura do 
certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo 
menor preço, realizado por meio da internet, no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, local onde se encontra disponível o 
Edital para download gratuito. O certame será regido pelas disposições da 
Lei Federal 10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 
123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-
TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal nº 12.846/13, da Lei 
Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições 
e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, visando 
formalização de Ata de Registro de Preços para eventual fornecimento, 
tendo como unidade interessada a Secretaria Estratégica de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – SETIC/TCE-RO. O encerramento do 
recebimento de propostas e a abertura da sessão pública será no dia 
09/10/2017, horário: 9 horas (horário de Brasília-DF). OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de Discos SSD (Solid-State 
Drive) com garantia de 36 (trinta e seis) meses pelo fabricante do 
equipamento e Pentes de memória RAM com garantia de 12 (doze) meses 
pelo fabricante do equipamento, mediante Sistema de Registro de Preços, 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme quantidades, 
condições e especificações técnicas minuciosamente descritas nos anexos 
do edital. O valor total estimado da presente contratação é de R$ 
47.598,50 (quarenta e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e 
cinquenta centavos). 

Porto Velho - RO, 22 de setembro de 2017. 

FERNANDA HELENO COSTA VEIGA 
Pregoeira 

 

Ministério Público de Contas 

Atos MPC 

ATO DO MPC 

C O M U N I C A D O  

O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, torna público que na 
data de 21.09.17, mediante eleição do Colégio de Procuradores, à 
unanimidade, foi indicada para o cargo de Procuradora-Geral do Ministério 
Público de Contas, biênio 2018-2019, a Procuradora YVONETE 

FONTINELLE DE MELO, candidata única, cuja nomeação perpassará pelo 
crivo do Senhor Governador do Estado, na forma da lei. 

Porto Velho, 22 de setembro de 2017. 

ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 

 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

Atas 

ATA DO PLENO 

TRIBUNAL PLENO 

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO 
DE 2017, SOB A PRESIDÊNCIA DO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO 
EDILSON DE SOUSA SILVA.  

Presentes os Excelentíssimos Conselheiros José Euler Potyguara Pereira 
de Mello, Valdivino Crispim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, Paulo 
Curi Neto, Wilber Carlos dos Santos Coimbra e Omar Pires Dias (em 
substituição ao Conselheiro Benedito Antônio Alves). 

Presente, ainda, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, 
Adilson Moreira de Medeiros.  

Ausente, devidamente justificado, Conselheiro Benedito Antônio Alves. 

Secretária, Bel.ª Veroni Lopes Pereira.  

Havendo quórum necessário, às 9h11, o Conselheiro Presidente declarou 
aberta a sessão, submetendo à discussão e à votação a Ata da sessão 
anterior, a qual foi aprovada à unanimidade. 

PROCESSOS JULGADOS 

1 - Processo-e n. 04613/15  
Responsáveis: Florisvaldo Alves da Silva - CPF n. 661.736.121-00, Raquel 
Donadon - CPF n. 204.090.602-91, Clerea Soares da Silva - CPF n. 
351.284.292-53, Sandro Mariano - CPF n. 350.382.092-20, Maria 
Rodrigues de Souza - CPF n. 289.564.002-53, Norma Maria Coelho Vieira 
- CPF n. 624.911.306-10, Nair de Araujo Dias - CPF n. 421.436.672-72, 
Kenia de Jesus Moraes Ribeiro - CPF n. 300.629.692-34, Marlene Lazari 
Pereira Bezerra - CPF n. 466.129.981-72, Marluci Gabriel - CPF n. 
596.816.752-15, Davi Santos - CPF n. 600.320.302-15, Luslarlene 
Umbelina de Souza - CPF n. 570.234.092-20, Vânia Regina da Silva - CPF 
n. 833.500.122-72, Cassiane Andrade Alves - CPF n. 800.033.032-68, 
Marcia Cristina Leopoldino Coutinho - CPF n. 595.524.682-72, Jose 
Olegario da Silva - CPF n. 349.863.832-72, Marcos Aurélio Marques - CPF 
n. 025.346.939-21, Wilson José de Albuquerque - CPF n. 486.020.192-20, 
Claudineia Gimenes - CPF n. 634.394.172-04, Celson Candido da Rocha - 
CPF n. 685.755.562-15, Paulo Fernandes Bicalho Filho - CPF n. 
387.296.286-87, Carlindo Klug - CPF n. 408.265.542-53, Adriana Delbone 
Haddad - CPF n. 074.437.987-33, Márcio da Silva Clímaco - CPF n. 
861.337.996-68, Maria Aparecida Alves Pereira Rezende - CPF n. 
648.457.969-53, Gilvania Bergamo Moratto - CPF n. 643.605.552-53, 
Francisco Pereira da Cunha - CPF n. 130.821.324-72, Maria Necy da Silva 
Souza - CPF n. 303.757.111-04, Lovani Lorane Fucks - CPF n. 
421.821.152-34, Leiva Custodio Pereira - CPF n. 595.500.232-49, Maria 
Emília do Rosário - CPF n. 300.431.829-68, Rute Alves da Silva Carvalho - 
CPF n. 315.335.402-25, Maria Tereza Crespo Ribeiro - CPF n. 
325.851.442-91, Antônia Liliana de Melo Nunes Fernandes - CPF n. 
828.811.384-20, Manfred Saibel - CPF n. 365.258.980-72, Harlany Furbino 
Araujo de Almeida - CPF n. 763.302.652-91, Krefia Goncalves Ferreira - 
CPF n. 633.709.802-15, Luiz Carlos Dala Costa - CPF n. 753.680.802-04, 
Raimundo Nonato Pereira dos Santos - CPF n. 589.903.482-34, Carlos 
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Cezar Vieira - CPF n. 385.500.752-72, Zenilda Terezinha Mendes da Silva 
- CPF n. 419.571.302-10, Josima Madeira - CPF n. 512.466.862-87, 
Francicleia Cavalcante de Oliveira - CPF n. 686.430.472-87, Wilma 
Aparecida do Carmo Ferreira - CPF n. 855.995.229-20, Rosely Maria Dias - 
CPF n. 286.504.412-20, Lázaro Divino Ferreira - CPF n. 040.803.598-61, 
Jailton Lopes Ferreira - CPF n. 276.896.112-49, Cleonice Silva Vieira - 
CPF n. 646.980.682-15, Cleuzeni Maria de Jesus - CPF n. 584.995.042-72, 
Luciana da Silva - CPF n. 386.253.772-20, Débora Lúcia Raposo da Silva - 
CPF n. 007.140.697-28, Maria Risolene Braga de Oliveira - CPF n. 
570.095.204-10, Sonia Aparecida Alves de Oliveira Casimiro - CPF n. 
040.513.338-33, Rosani Terezinha Pires da Costa Donadon - CPF n. 
420.218.632-04, Charles Luís Pinheiro Gomes - CPF n. 449.785.025-00, 
Anildo Alberton - CPF n. 581.113.289-15, Célio de Jesus Lang - CPF n. 
593.453.492-00, Claudiomiro Alves Dos Santos - CPF n. 579.463.022-15, 
Antônio Zotesso - CPF n. 190.776.459-34, Leonilde Alflen Garda - CPF n. 
369.377.972-49, Cornélio Duarte de Carvalho - CPF n. 326.946.602-15, 
Gislaine Clemente - CPF n. 298.853.638-40, Marcicrenio da Silva Ferreira - 
CPF n. 902.528.022-68, Nelson José Velho - CPF n. 274.390.701-00, Luiz 
Ademir Schock - CPF n. 391.260.729-04, Evandro Epifanio de Faria - CPF 
n. 299.087.102-06, Eduardo Bertoletti Siviero - CPF n. 684.997.522-68, 
Edilson Ferreira de Alencar - CPF n. 497.763.802-63, Hildon de Lima 
Chaves - CPF n. 476.518.224-04, Olvindo Luiz Dondé - CPF n. 
503.243.309-87, Juliana Araújo Vicente Roque - CPF n. 845.230.002-63, 
Luiz Amaral de Brito - CPF n. 638.899.782-15, Vagno Gonçalves Barros - 
CPF n. 665.507.182-87, Cleiton Adriane Cheregatto - CPF n. 640.307.172-
68, Luiz Gomes Furtado - CPF n. 228.856.503-97, Claudionor Leme da 
Rocha - CPF n. 579.463.102-34, Helio da Silva - CPF n. 497.835.562-15, 
Evandro Marques da Silva - CPF n. 595.965.622-15, Adinaldo de Andrade - 
CPF n. 084.953.512-34, Arnaldo Strellow - CPF n. 369.480.042-53, Eliomar 
Patricio - CPF n. 456.951.802-87, Jesualdo Pires Ferreira Júnior - CPF n. 
042.321.878-63, João Gonçalves Silva Júnior - CPF n. 930.305.762-72, 
Moises Garcia Cavalheiro - CPF n. 386.428.592-53, Cicero Alves de 
Noronha Filho - CPF n. 349.324.612-91, João Alves Siqueira - CPF n. 
940.318.357-87, Nilton Caetano de Souza - CPF n. 090.556.652-15, Pedro 
Marcelo Fernandes Pereira - CPF n. 457.343.642-15, Vagner Miranda da 
Silva - CPF n. 692.616.362-68, Laércio Marchini - CPF n. 094.472.168-03, 
José Ribamar de Oliveira - CPF n. 223.051.223-49, Sheila Flavia Anselmo 
Mosso - CPF n. 296.679.598-05, Airton Gomes - CPF n. 239.871.629-53, 
Alcides Zacarias Sobrinho - CPF n. 499.298.442-87, Luis Lopes Ikenohuchi 
Herrera - CPF n. 889.050.802-78, Oscimar Aparecido Ferreira - CPF n. 
556.984.769-34, Glaucione Maria Rodrigues Neri - CPF n. 188.852.332-87, 
Edir Alquieri - CPF n. 295.750.282-87, Silvênio Antônio de Almeida - CPF 
n. 488.109.329-00, Ronaldi Rodrigues de Oliveira - CPF n. 469.598.582-91, 
Thiago Leite Flores Pereira - CPF n. 219.339.338-95, José Walter da Silva 
- CPF n. 449.374.909-15, Helma Santana Amorim - CPF n. 557.668.035-
91, Marcos Aurélio Marques Flores - CPF n. 198.198.112-87, Carlos 
Borges da Silva - CPF n. 581.016.322-04 
Assunto: Auditoria Operacional - Avaliação da qualidade e da 
disponibilidade das instalações e equipamentos das escolas públicas de 
ensino fundamental. 
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC 
Suspeito: Conselheiro Benedito Antônio Alves 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às 
escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos 
Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas municipais, ou 
a quem lhes substituam, na forma da lei, que no prazo de 60 dias, a contar 
do conhecimento do Acórdão, adotem providências quanto à 
indisponibilidade de bebedouros e sanitários destinados aos alunos, 
consoante destacado nos itens 2.7 e 2.9 do Relatório de Auditoria, nos 
termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
2 - Processo n. 03147/11  
Interessado: Ernan Santana Amorim - CPF n. 670.803.752-15 
Responsáveis: Raidi Vieira da Silva - CPF n. 350.495.452-34, Nelci 
Almeida de Assunção - CPF n. 572.691.222-53, Solange Louback dos 
Santos Teixeira - CPF n. 792.612.562-87, Mariuza Krause - CPF n. 
422.627.202-15, João Siqueira - CPF n. 389.399.242-15, Ivone Gonçalves 
Cardoso - CPF n. 142.900.652-87, Evaldo da Costa - CPF n. 513.252.412-
53, Eva Wilma Ferreira - CPF n. 615.380.942-15, Eurípedes Ribeiro da 
Silva - CPF n. 938.113.818-49, Danielle Gonçalves da Silva - CPF n. 
727.260.162-00, Ana Maria da Silva - CPF n. 645.851.582-00, Alessandra 
Cristiane Ayres - CPF n. 566.018.912-15, Aldizia Regia Nogueira de 
Carvalho - CPF n. 607.304.802-59, Albemara Macedo Falcão - CPF n. 
162.755.782-20, Ademir Valério de Oliveira - CPF n. 283.076.662-87, 
Ademir Figueiredo da Silva - CPF n. 793.560.522-04 
Assunto: Auditoria - janeiro a agosto/2011 

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cujubim 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Considerar ilegais os atos de gestão praticados no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Cujubim, entre janeiro e agosto de 2011, de 
responsabilidade de Ernan Santana Amorim, em razão das irregularidades 
praticadas, aplicar multa aos responsáveis, nos termos do voto do Relator, 
à unanimidade.  
 
3 - Processo n. 02848/17 (Processo de origem n. 00867/11)  
Interessado: Zulmar Gonçalves de Oliveira - CPF n. 217.485.351-53 
Assunto: Recurso de Reconsideração (Acórdão n. 0078/2017 APL-TC) 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Castanheiras 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Não conhecer do Recurso de Reconsideração, haja vista sua 
intempestividade, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral nos seguintes 
termos: “Manifesto convergência com a solução jurídica apresentada pelo 
Relator.”  
Observação: O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra se 
manifestou nos seguintes termos: “Sugiro a perspectiva de fundamentar no 
CPC, quando o Relator exclui a responsabilidade do Senhor Ernan 
Santana Amorim. Assim onde houver a exclusão de responsabilidade, é 
impositivo que estejamos utilizando de forma subsidiária o artigo 487, I, do 
CPC.” 
 
4 - Processo-e n. 01517/17  
Interessado: Gráfica Brasil Ltda-ME - CNPJ n. 14.595.896/0001-03 
Responsáveis: Ivanilda Lucas de Andrade - CPF n. 599.715.092-53, João 
Gonçalves Silva Júnior - CPF n. 930.305.762-72, Edileuza Souza Sena - 
CPF n. 980.300.432-87 
Assunto: Representação 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jaru 
Suspeito: Conselheiro Paulo Curi Neto 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la 
prejudicada, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral nos seguintes 
termos: “Manifesto convergência com a solução jurídica apresentada pelo 
Relator.”  
 
5 - Processo n. 05010/12  
Apensos: 02087/16, 02147/16 
Interessado: José de Albuquerque Cavalcante - CPF n. 062.220.649-49 
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos - irregularidades na contratação 
de procuradores lotados no interior 
Jurisdicionado: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 
Procuradores: Christianne Gonçalves Garcez - CPF n. 977.089.844-91, 
Claudino Sérgio de Alencar Ribeiro, Fernando Nunes Madeira - CPF n. 
681.097.922-00 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la 
procedente, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
Observação: O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra se 
manifestou nos seguintes termos: “Neste processo, fazemos uma espécie 
de controle de constitucionalidade incidental. O Ministro Aires Brito diz que 
os feixes de competência quando se recebe determinado órgão, feixe de 
competência quando não exerce a tendência, é atrofiamento das 
competências que são dirigidas aos órgãos da República. Podemos fazer 
esse controle de constitucionalidade, está assentado sob o controle de 
constitucionalidade incidental, na medida em que não fazemos uso a 
tendência é o atrofiamento. Que fique claro que nesse caso estamos diante 
de um controle de constitucionalidade incidental e que nos é permitido, à 
luz da própria fundamentação do Conselheiro Relator. A Súmula 347 traz a 
lume, que disséssemos claramente e não passássemos de forma 
enviesada que se trata de um controle de constitucionalidade incidental na 
matéria que se estar a discutir. Foi proposta uma ação anulatória no 
Judiciário afastando a possibilidade desse controle incidental. Queria que 
tivéssemos um comando, como se trata de prerrogativa do Tribunal, me 
parece que temos um advogado público da Procuradoria-Geral do Estado 
que defende as prerrogativas em sede desta decisão anulatória no 
Judiciário, que fosse expedido esse comando à Presidência que se fizesse 
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representar a assessoria jurídica que serve este Tribunal para defesa das 
prerrogativas deste Tribunal, sob pena de atrofiamento de competência. 
O Conselheiro Presidentes Edilson de Sousa Silva se manifestou nos 
seguintes termos: “Todos os processos em que há interesse direto e 
indireto do Tribunal de Contas vão para PGE e os dois Procuradores que lá 
estão atuam com sustentação oral, entrega de memorial. A procuradoria-
geral já o faz em todos os feitos, inclusive em decisões monocráticas.” 
 
6 - Processo-e n. 00787/16  
Interessados: Salustiano Pego Lourenço Neves - CPF n. 658.529.312-68, 
M.X.P. Usina de Incineração de Resíduos Ltda. - CNPJ n. 
13.273.219/0001-06, LV Soluções Ambientais - CNPJ n. 15.868.091/0001-
59, Ronei da Silva Furtado - CPF n. 716.864.872-15 
Responsáveis: Jesualdo Pires Ferreira Júnior - CPF n. 042.321.878-63, 
Jackson Júnior de Souza - CPF n. 592.759.792-00 
Assunto: Representação - em face de licitação. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 
Advogados: Mariana Donde Martins - OAB n. 5406, Adriana Donde 
Mendes - OAB n. 4785, Julian Cuadal Soares - OAB n. 2597 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Conhecer da representação formulada pela pessoa física Ronei 
da Silva Furtado quanto a irregularidades no instrumento editalício e 
declará-la extinta, não conhecer da representação formulada pela empresa 
LV Soluções Ambientais quanto ao suposto direcionamento do certame, 
sem exame de mérito, não conhecer da representação formulada pela 
empresa MXP Usina de Incineração de Resíduos Ltda-ME quanto à 
irregularidade pela não adjudicação de sua proposta de preço, nos termos 
do voto do Relator, à unanimidade.  
 
7 - Processo n. 00363/14 
Responsáveis: Leni Matias - CPF n. 547.020.629-72, Jair Eugênio Marinho 
- CPF n. 353.266.461-53, Jesualdo Pires Ferreira Júnior - CPF n. 
042.321.878-63 
Assunto: Representação - verificar se o projeto básico para contratação de 
empresa especializada em serviços técnicos visando à realização de 
concurso público na prefeitura está em consonância com o entendimento 
do TCERO 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 
Advogado: Leni Matias - OAB n. 3809 
Advogado/Responsável: Leni Matias - OAB n. 3809 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Receber a Representação para, no mérito, considerá-la 
improcedente, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
 
8 - Processo n. 04315/12  
Responsáveis: Joelma Isabel de Araújo Ramos Ferreira - CPF n. 
747.477.892-00, Edson Lopes da Silva - CPF n. 051.730.602-63, Wilaine 
Neves Fuza - CPF n. 387.158.132-15, José Adalto dos Santos - CPF n. 
418.896.142-20, Jamir Batista Ferreira - CPF n. 652.444.862-68, Josias 
Nascimento - CPF n. 600.636.882-04, Sueli Machado Correia Ribeiro - 
CPF n. 386.059.022-72, Carlos Bezerra Júnior. - CPF n. 800.375.852-15, 
Cleberson Silvio de Castro - CPF n. 778.559.902-59, Clóvis Roberto 
Zimermann - CPF n. 524.274.399-91, Edimilson Maturana da Silva - CPF 
n. 582.148.106-63 
Assunto: Tomada de Contas Especial - em cumprimento à Decisão n. 
38/2013 - Pleno proferida em 4.4.13 para apurar possíveis irregularidades 
no repasse de descontos previdenciários no período de janeiro a agosto de 
2012. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vale do Anari 
Advogado: João da Cruz Silva - OAB n. 5747 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Julgar irregular a presente tomada de contas especial, com 
determinações, aplicar multa aos responsáveis, nos termos do voto do 
Relator, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral nos seguintes 
termos: “Manifesto convergência com a solução jurídica apresentada pelo 
Relator.”  
Observação: O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra se 
manifestou nos seguintes termos: “Uma preocupação que me ocorre é 
quanto à questão de juros e correção monetária. Tenho um voto que 
encaminhei de forma errática que não reconheceu o dano, penso que não 
seria caso de dano uma vez que é que é uma aplicação do Instituto, se não 
migrou o principal do caixa do Instituto de Previdência, portanto, deixou-se 
de arrecadar os juros e as correções devidas. Sob essa perspectiva não 

estamos diante de um dano? O gestor deu causa a prejuízo e quem dá 
causa a prejuízo responde por dano. Esse é o entendimento.” 
 
9 - Processo n. 00775/12  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - CNPJ n. 
04.801.221/0001-10 
Responsáveis: Marcelo dos Santos - CPF n. 586.749.852-20, Kátia Regina 
Mroczkoski - CPF n. 221.881.772-15, Suely David - CPF n. 022.363.089-
65, Silvia Caetano Rodrigues - CPF n. 488.726.526-34, Confúcio Aires 
Moura - CPF n. 037.338.311-87, Niltom Edgard Mattos Marena - CPF n. 
016.256.629-80, Sandra Maria Rigo - CPF n. 523.584.022-49, Ana Izabel 
Marques - CPF n. 399.451.034-15, Vitório Masatochi Higuti - CPF n. 
467.188.859-91, Edson Luiz Fernandes e Outros - CPF n. 332.172.542-87, 
Carlos Alberto Caieiro - CPF n. 382.397.526-91, Rubens Miloch - CPF n. 
038.865.491-00, Quélia Crispiniano de Jesus - CPF n. 680.809.722-49 
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos - apuração de possíveis 
irregularidades em licitação da Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ariquemes 
Advogados: Dennis Lima Batista Gurgel do Amaral - OAB n. 7633, Niltom 
Edgard Mattos Marena - OAB n. 361-B, Marcos Pedro Barbas Mendonça - 
OAB n. OAB/RO 4476 
Advogado/Responsável: Niltom Edgard Mattos Marena - OAB n. 361-B 
Suspeito: Conselheiro Benedito Antônio Alves 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Extinguir o vertente processo de Fiscalização de Atos e 
Contratos, com resolução de mérito, determinando o consequente 
arquivamento dos autos nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 
Observações: O Conselheiro Paulo Curi Neto se manifestou nos seguintes 
termos: “Não participei da discussão que mudou a jurisprudência da Corte, 
mas já tem uma maioria configurada não pretendo polemizar a questão, 
vou acompanhar a maioria naturalmente, por conta de estarmos num órgão 
colegiado, mas quero que fique registrado que divirjo radicalmente desse 
posicionamento.” 
O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Adilson Moreira de 
Medeiros, se manifestou nos seguintes termos: "Também gostaria de 
registrar que o Ministério Público de Contas sempre defendeu a não 
ocorrência de prescrição intercorrente. Essa questão da prescrição 
intercorrente está baseada no voto do Conselheiro Wilber Carlos dos 
Santos Coimbra que conduziu a decisão do Tribunal que diz que qualquer 
paralisação do processo sem qualquer ato jurídico relevante durante três 
anos onde quer que esteja está prescrito. Temo que poucos processos 
subsistirão com a aplicação dessa tese da prescrição de três anos. Nesse 
caso concreto, o Conselheiro Valdivino Crispim de Souza faz um despacho 
circunstanciado encaminhando o processo à Secretaria-Geral de Controle 
Externo para que apure os fatos, passam-se mais de três anos a 
Secretaria-Geral devolve o processo dizendo que não há possibilidade de 
fazer inspeção naquele aspecto, de acordo com os fundamentos do 
eminente Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra aprovados à 
unanimidade pelo Plenário, estaria prescrito." 
O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra se manifestou nos 
seguintes termos: “Quero chamar à colação que o Tribunal não pode ser 
visto fatiado, deve ser visto como um todo. Se o processo está no Controle 
Externo é ônus se desincumbir a tempo e modo. Um Tribunal que se 
pretende ser efetivo não pode se compatibilizar com um processo 
paralisado onde quer que esteja no âmbito da presidência do Relator, 
ainda que esteja no Controle Externo tem um presidente. Vamos utilizar da 
seguinte fórmula para que não se tenha prescrição intercorrente basta 
deixar paralisado no Controle Externo, é uma conduta completamente 
irracional. O instituto da prescrição visa estabilizar as relações jurídicas, 
gerar segurança jurídica.”  
 
10 - Processo-e n. 04043/14  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - CNPJ n. 
04.801.221/0001-10 
Responsáveis: Fabio Patricio Neto - CPF n. 421.845.922-34, Cícero Thiago 
Nazareth Chagas - CPF n. 800.437.982-68 
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cujubim 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Considerar formalmente legal a Dispensa de Licitação 
deflagrada pelo município de Cujubim/RO, para contratar empresa visando 
à prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares (lixo), 
em caráter emergencial, por um período de 45 dias, de modo a arquivar os 
presentes autos, por cumprir o objetivo para o qual foi constituído, nos 
termos do voto do Relator, à unanimidade.  
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11 - Processo-e n. 04046/14  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Responsáveis: Wilson Feitosa dos Santos - CPF n. 630.886.652-00, Ernan 
Santana Amorim - CPF n. 670.803.752-15, Fabio Patricio Neto - CPF n. 
421.845.922-34 
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cujubim 
Advogada: Vanessa Angélica de Araújo Clementino Wanderley - OAB n. 
4722 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Considerar legal a contratação de prestação de serviços de 
transporte escolar, com dispensa de licitação, da empresa Construtora 
Castro e Rodrigues Ltda. Epp, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Educação; e ilegal, com efeito ex nunc, os aditamentos decorrentes do 
Contrato nº. 003/2014, aplicar multa aos responsáveis, nos termos do voto 
do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 
 
12 - Processo n. 03132/12  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - CNPJ n. 
04.801.221/0001-10 
Responsáveis: Marcos Roberto de Medeiros Martins - CPF n. 421.222.952-
87, Lúcio Antônio Mosquini - CPF n. 286.499.232-91 
Assunto: Tomada de Contas Especial - n. 006/2012 ref. ao proc. N° 
01.1420-00494-00/2012, convênio n. 026/10/FITHA celebrado com o 
município de campo novo 
Jurisdicionado: Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e 
Serviços Públicos - DER 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Julgar regular com ressalvas a Tomada de Contas Especial, 
com determinações, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 
 
13 - Processo n. 04676/15  
Interessada: 1ª Promotoria de Justiça de Rolim de Moura 
Responsáveis: Sebastião Dias Ferraz - CPF n. 377.065.867-15, Jenival 
Ferreira Lima - CPF n. 469.238.882-04, Gilberto Moura - CPF n. 
523.915.239-04 
Assunto: Representação - possíveis irregularidades na aquisição e controle 
de combustíveis ref. ao ano de 2011 na Prefeitura Municipal de Rolim de 
Moura/RO - convertido em Tomada de Contas Especial. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Julgar irregular a Tomada de Contas Especial de 
responsabilidade dos Senhores Sebastião Dias Ferraz – Ex-Prefeito, e 
Jenival Ferreira Lima – Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos; 
e regular em relação ao Senhor Gilberto Moura – Ex-Secretário Municipal 
de Obras e Serviços Públicos, imputar débito e aplicar multa aos 
responsáveis, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
 
14 - Processo n. 02391/07 
Responsáveis: Jocilene Ribeiro Andrade Morais - CPF n. 741.346.122-68, 
Adriana Jardim Castro Borges - CPF n. 597.214.802-15, Waldir Petry - 
CPF n. 183.478.192-20, Douglas Salles - CPF n. 032.197.392-53, 
Marivaldo Bezerra dos Santos - CPF n. 066.590.392-87, Lidia Ribeiro 
Rodrigues - CPF n. 063.712.879-66, Alzeni Alves da Silva - CPF n. 
630.607.289-68, Cleuda Correia Lopes - CPF n. 420.251.172-72, Rosely 
Maria Dias - CPF n. 286.504.412-20, Marcos Antônio Nunes - CPF n. 
058.210.889-68, Antônio Carlos da Silva - CPF n. 044.892.412-91, Edvaldo 
Ferreira da Silva - CPF n. 400.243.932-15, Fernando Izaque Favalessa - 
CPF n. 085.575.432-04, Claudio Rocha Cardozo - CPF n. 591.812.819-00, 
Luis Guilhermino dos Santos Filho - CPF n. 400.243.182-72, Augusto 
Tunes Plaça - CPF n. 387.509.709-25 
Assunto: Auditoria – referente aos meses de janeiro a junho/2007 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno 
Impedido: Conselheiro Paulo Curi Neto e Conselheiro-Substituto Omar 
Pires Dias 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Extinguir os presentes autos sem análise de mérito, nos termos 
do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 

 
15 - Processo n. 03999/ 
Responsáveis: Norival Moreira de Pádua Filho - CPF n. 844.927.597-00, 
Cláudio Roberto Marcondes - CPF n. 547.269.999-15, Sidney Aparecido 
Poletini - CPF n. 078.882.362-00 
Assunto: Denúncia - proc. 2009001010003602 ref. possível irregularidade 
na movimentação das contas do executivo municipal de São Miguel Do 
Guaporé 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão sancionatória 
em face das irregularidades formais apontadas e dos Responsáveis 
identificados na análise dos autos, diante do transcurso de mais de 05 
(cinco) anos e extinguir, por conseguinte, o processo com resolução de 
mérito, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
 
16 - Processo-e n. 01829/16  
Interessado: Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de 
Rondônia - SINDSUL - CNPJ n. 15.893.266/0001-88 
Responsáveis: José Luiz Rover - CPF n. 591.002.149-49, Adilson 
Bernardino Rodrigues - CPF n. 235.151.719-91 
Assunto: Denúncia - possíveis irregularidades no Programa de Residência 
Multiprofissional do Hospital Regional de Vilhena. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vilhena 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Extinguir os autos sem análise de mérito, nos termos do voto do 
Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 
 
17 - Processo-e n. 02597/17  
Interessado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Responsáveis: Nova Gestão Consultoria Ltda. Epp - CNPJ n. 
15.668.280/0001-88, Andreza Gonçalves Moreira Goes - CPF n. 
602.184.362-20, Izael Dias Moreira - CPF n. 340.617.382-91 
Assunto: Possíveis irregularidades nos pagamentos efetuados à Empresa 
Nova Gestão e Consultoria Ltda. EPP (CNPJ15668280/0001-88), 
referentes ao exercício de 2014. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabixi 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Converter os autos em Tomada de Contas Especial, nos termos 
do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 
Observação: O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra se 
manifestou nos seguintes termos: “Vejo que o Relator traz mais um 
processo com o entendimento deste Tribunal quanto ao instituto da 
prescrição. Penso que devo asserir que mais do que norma temos 
princípios caros constitucionais e processuais que são correlatos ao 
instituto da prescrição.” 
 
18 - Processo n. 02771/11  
Responsáveis: Maria de Fátima Oliveira Alves - CPF n. 622.169.372-15, 
Marlon Donadon - CPF n. 694.406.202-00, Melkisedek Donadon - CPF n. 
204.047.782-91 
Assunto: Tomada de Contas Especial - em cumprimento à Decisão n. 
185/2013 - Pleno, de 5.9.13 - possíveis irregularidades referentes à 
acumulação remunerada de cargos públicos pela senhora Maria de Fátima 
Oliveira Alves 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vilhena 
Advogados: Márcio Henrique da Silva Mezzomo - OAB n. 5836, Eduardo 
Mezzomo Crisostomo - OAB n. 3404, Felipe Gurjao Silveira - OAB n. 5320, 
Nathasha Maria Braga Arteaga Santiago - OAB n. 4965, Marianne Almeida 
e Vieira de Freitas Pereira - OAB n. 3046, Kelly Mezzomo Crisostomo 
Costa - OAB n. 3551, Jeverson Leandro Costa - OAB n. 3134 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Julgar regular a Tomada de Contas Especial, nos termos do 
voto do Relator, à unanimidade.  
 
19 - Processo n. 01695/06  
Responsáveis: José Antônio de Oliveira Júnior - CPF n. 687.429.162-91, 
Gerencial System Ltda-ME - CNPJ n. 04.348.101/0001-09, José Cabral 
Souza - CPF n. 191.758.252-87, Emmel Comércio e Serviços Ltda-ME - 
CNPJ n. 04.288.604/0001-36, L.G. Antonina Duarte da Costa - ME - CNPJ 
n. 05.726.044/0001-17, Douglas Vilmar Zimmermann - CPF n. 
517.548.942-91, Global System Comércio Serviços e Representações 
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Ltda-ME - CNPJ n. 05.862.118/0001-42, Patrícia Zimmermann - CPF n. 
517.548.602-06, Elaide Emmel - CPF n. 499.147.402-78, Ricardo Antonio 
Santana de Aguiar - CPF n. 277.873.386-87, Marli Fernandes de Oliveira 
Cahulla - CPF n. 301.081.959-53, Flávio Barbosa Pereira - CPF n. 
082.014.747-83, Marcelo Rambaldi - CPF n. 700.917.812-72, Lilian 
Gracyete Antonina Duarte da Costa - CPF n. 700.903.602-06, Luiz Batista 
Pereira Filho - CPF n. 469.457.252-00, Salete Mezzomo - CPF n. 
312.460.872-00, César Licório - CPF n. 015.412.758-29, Jean Marcelo da 
Silva Xavier - CPF n. 290.293.332-00, Edson Mendes de Oliveira - CPF n. 
421.713.502-53, Gleyson Belmont Duarte da Costa - CPF n. 629.181.502-
82, Oscarino Mário da Costa - CPF n. 106.826.602-30 
Assunto: Tomada de Contas Especial - indícios de fraude em licitações na 
SEDUC - convertido em cumprimento à Decisão 213/2010, proferida em 
23.9.2010. 
Jurisdicionado: Fazenda Pública Estadual 
Suspeitos: Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva e Conselheiro 
Benedito Antônio Alves 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Julgar irregular a Tomada de Contas Especial em relação ao 
Senhor Luiz Batista Pereira Filho, imputando-lhe débito; julgar extinto o 
processo, com análise de mérito, especificamente no que se refere aos 
ilícitos que ensejam a aplicação das multas previstas nos artigos 54 e 55 
da Lei Complementar nº 154/96 apontados nos itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 
6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 e 6.1.9 do Relatório de Inspeção Especial, 
nos quais foram atribuídas responsabilidades aos Senhores Gleyson 
Belmont Duarte da Costa, Oscarino Mário da Costa, Lilian Gracyete 
Antonina Duarte da Costa, Marcelo Rambaldi, Flavio Barbosa Pereira, José 
Cabral de Souza, Elaide Emmel, Douglas Vilmar Zimmermann, Patrícia 
Zimmermann, Edson Mendes de Oliveira, Jean Marcelo da Silva, Salete 
Mezzomo, Cesar Licório, José Antônio de Oliveira Júnior e Marli Fernandes 
de Oliveira Cahula e Ricardo Antônio Santana de Aguiar nos termos do 
voto do Relator, à unanimidade.  
Observação: Presidência com o Conselheiro José Euler Potyguara Pereira 
de Mello. 
 
20 - Processo n. 02598/10  
Responsáveis: Raimundo Oliveira Filho - CPF n. 232.263.823-49, Lourival 
Domingos Lopes – CPF .nº 035.773.842-04, Associação São Lucas - 
CNPJ n. 05.611.190/0001-05 
Assunto: Tomada de Contas Especial - possíveis irregularidades no 
convenio n° 094/pge-2009 - Secel junto à associação São Lucas - ASL - 
convertido em cumprimento à Decisão 127/2011, proferida em 28.7.2011. 
Jurisdicionado: Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - 
Sejucel 
Advogados: Edijane Ceonabiuc da Silva Grécia - OAB n. 6897, Shisley 
Nilce Soares da Costa Camargo - OAB n. 1244, Zoil Batista de Magalhaes 
Neto - OAB n. 1619, Alexandre Camargo - OAB n. 704 
Suspeição: Conselheiro Benedito Antônio Alves 
Impedido: Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Julgar irregular a Tomada de Contas Especial, aplicar multa ao 
responsável, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 
 
21 - Processo n. 04037/11  
Responsáveis: José Luiz Rover - CPF n. 591.002.149-49, Mario Gardini - 
CPF n. 452.428.529-68 
Assunto: Contrato n. 127/2011- obra de revitalização da praça do 
mensageiro 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vilhena 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
DECISÃO: Determinar ao atual Prefeito do Município de Vilhena que 
promova os reparos nos defeitos apontados nos autos da Inspeção Física 
da Praça Ângelo Spadari, zelando pela adequada conservação do 
patrimônio público, nos termos do voto do Relator, com manifestação 
preliminar do Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, à 
unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral nos seguintes 
termos: O MPC manifesta convergência com os encaminhamentos e 
soluções jurídicas propostos pelo Relator.  
Observação: O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra se 
manifestou nos seguintes termos: "Divirjo do Relator, neste processo e nos 
Processos n. 4652/15 e 4654/15 quando invoca a singularidade do 
processo que tramita no âmbito de atuação deste Corte de Contas. O 
Relator enfrenta com grandeza dizendo das irregularidades, quem as 

praticou, quem não as praticou. E quem não as praticou, por via de 
consequência, o processo deve ter regularidade, no início figura o polo das 
pessoas responsáveis, sejam físicas ou jurídicas, no desenrolar do 
processo, na parte do relatório, é mencionado; na fundamentação, afasta-
se eventual responsabilidade e qualquer reprimenda estatal, mas essas 
pessoas somem pelo meio e quando chega ao final, no dispositivo, elas 
simplesmente não figuram, inclusive deveriam figurar para fim de se 
desincumbir de qual motivo que não está sancionando, já que está, na 
parte da fundamentação. Mas é de boa técnica que independentemente de 
qualquer processo, porque se iniciou e tem que ter uma resolução de 
mérito, dizer que não vai ser multado, uma vez que não deu 
responsabilidade, exatamente para que tenha início, meio e fim. No ponto, 
é que divirjo do Relator, por dizer que é aplicável a qualquer processo e 
não apenas neste ou naquele processo, de forma que entendo, no 
dispositivo, aquele que esteve no início e se perdeu no meio do caminho 
deveria estar no dispositivo para afastar, porque o dispositivo é que tem a 
força mandamental, para guardar coerência com a boa técnica." 
 
22 - Processo-e n. 04652/15  
Responsáveis: Everson Martins - CPF n. 418.994.742-34, Albanir Oliveira e 
Silva - CPF n. 588.958.091-49, Luiz Ademir Schock - CPF n. 391.260.729-
04 
Assunto: Fiscalização de atos da gestão fiscal - análise das infrações 
administrativas contra a LRF - 1º, 2º, 3º e 4º bimestres - RREO e 1º e 2º 
quadrimestres - RGF de 2015. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
DECISÃO: Determinar ao atual Prefeito e ao atual Contador do Município 
de Rolim de Moura para que obedeçam aos prazos previstos nos arts. 5.º e 
11 da Instrução Normativa n. 39/2013/TCERO e nos artigos 52, § 2º e 55 
da Lei Complementar Federal nº 101/00, para o encaminhamento e 
publicação tempestivos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
e do Relatório de Gestão Fiscal, com determinações e com manifestação 
preliminar do Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra nos termos 
do voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral nos seguintes 
termos: O MPC manifesta convergência com os encaminhamentos e 
soluções jurídicas propostos pelo Relator.  
Observação: O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra se 
manifestou nos seguintes termos: "Divirjo do Relator, neste processo e nos 
Processos n. 4037/15 e 4654/15, quando invoca a singularidade do 
processo que tramita no âmbito de atuação deste Corte de Contas. O 
Relator enfrenta com grandeza dizendo das irregularidades, quem as 
praticou, quem não as praticou. E quem não as praticou, por via de 
consequência, o processo deve ter regularidade, no início figura o polo das 
pessoas responsáveis, sejam físicas ou jurídicas, no desenrolar do 
processo, na parte do relatório, é mencionado; na fundamentação, afasta-
se eventual responsabilidade e qualquer reprimenda estatal, mas essas 
pessoas somem pelo meio e quando chega ao final, no dispositivo, elas 
simplesmente não figuram, inclusive deveriam figurar para fim de se 
desincumbir de qual motivo que não está sancionando, já que está, na 
parte da fundamentação. Mas é de boa técnica que independentemente de 
qualquer processo, porque se iniciou e tem que ter uma resolução de 
mérito, dizer que não vai ser multado, uma vez que não deu 
responsabilidade, exatamente para que tenha início, meio e fim. No ponto, 
é que divirjo do Relator, por dizer que é aplicável a qualquer processo e 
não apenas neste ou naquele processo, de forma que entendo eu, no 
dispositivo, aquele que esteve no início e se perdeu no meio do caminho 
deveria estar no dispositivo para afastar, porque o dispositivo é que tem a 
força mandamental, para guardar coerência com a boa técnica." 
 
23 - Processo-e n. 04732/15  
Interessada: Eva dos Santos - CPF n. 490.907.043-53 
Responsável: Varley Gonçalves Ferreira - CPF n. 277.040.922-00 
Assunto: Fiscalização de Atos da Gestão Fiscal - Análise das Infrações 
Administrativas contra a LRF - 1º, 2º e 3° bimestres - RREO e 1º semestre 
- RGF de 2015. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste 
Suspeito: Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
DECISÃO: Determinar ao atual Prefeito e ao atual Contador do Município 
de Novo Horizonte do Oeste para que obedeçam aos prazos previstos nos 
arts. 5.º e 11 da Instrução Normativa n. 39/2013/TCERO, encaminhando 
tempestivamente o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal correspondentes ao exercício financeiro sob 
sua responsabilidade, nos termos do voto do Relator, à unanimidade.  
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Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral nos seguintes 
termos: O MPC manifesta convergência com os encaminhamentos e 
soluções jurídicas propostos pelo Relator.  
Observação: Presidência com o Conselheiro José Euler Potyguara Pereira 
de Mello 
 
24 - Processo-e n. 04654/15 
Responsáveis: Lauri Pedro Rockenbach - CPF n. 334.244.629-34, Jose 
Luiz Vieira - CPF n. 885.365.217-91 
Assunto: Fiscalização de atos da gestão fiscal - análise das infrações 
administrativas contra a LRF - 1º, 2º, 3º e 4º bimestres - RREO e 1º 
semestre 2015. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Felipe do Oeste 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
DECISÃO: Determinar ao atual Prefeito e ao atual Contador do Município 
de São Felipe do Oeste para que obedeçam aos prazos previstos nos arts. 
5º e 11 da Instrução Normativa n. 39/2013/TCERO, encaminhando 
tempestivamente o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal correspondentes ao exercício financeiro sob 
sua responsabilidade, nos termos do voto do Relator, com manifestação 
preliminar do Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, à 
unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral nos seguintes 
termos: O MPC manifesta convergência com os encaminhamentos e 
soluções jurídicas propostos pelo Relator.  
Observação: O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra se 
manifestou nos seguintes termos: "Divirjo do Relator, neste processo e nos 
Processos n. 4037/11 e 4652/15 quando invoca a singularidade do 
processo que tramita no âmbito de atuação deste Corte de Contas. O 
Relator enfrenta com grandeza dizendo das irregularidades, quem as 
praticou, quem não as praticou. E quem não as praticou, por via de 
consequência, o processo deve ter regularidade, no início figura o polo das 
pessoas responsáveis, sejam físicas ou jurídicas, no desenrolar do 
processo, na parte do relatório, é mencionado; na fundamentação, afasta-
se eventual responsabilidade e qualquer reprimenda estatal, mas essas 
pessoas somem pelo meio e quando chega ao final, no dispositivo, elas 
simplesmente não figuram, inclusive deveriam figurar para fim de se 
desincumbir de qual motivo que não está sancionando, já que está, na 
parte da fundamentação. Mas é de boa técnica que independentemente de 
qualquer processo, porque se iniciou e tem que ter uma resolução de 
mérito, dizer que não vai ser multado, uma vez que não deu 
responsabilidade, exatamente para que tenha início, meio e fim. No ponto, 
é que divirjo do Relator, por dizer que é aplicável a qualquer processo e 
não apenas neste ou naquele processo, de forma que entendo, no 
dispositivo, aquele que esteve no início e se perdeu no meio do caminho 
deveria estar no dispositivo para afastar, porque o dispositivo é que tem a 
força mandamental, para guardar coerência com a boa técnica." 
 
25 - Processo n. 03826/11 
Responsáveis: Lauri Pedro Rockenbach - CPF n. 334.244.629-34, Miguel 
Luiz Nunes - CPF n. 198.245.722-87, Osiel Xavier da Gama - CPF n. 
599.414.302-25, Ismael Crispim Dias - CPF n. 562.041.162-15, José 
Geraldi - CPF n. 206.434.971-53, Ângelo Fenali - CPF n. 162.047.272-49 
Assunto: Auditoria - 1º semestre 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
DECISÃO: Considerar legais os atos de gestão praticados na Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Guaporé, com determinação, nos termos do 
voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 
 
26 - Processo n. 01200/12  
Apensos: 03084/10, 00754/11, 00861/11, 00866/11, 01874/11, 04545/12, 
00295/12, 00039/17, 00093/17, 00294/12 
Responsáveis: Roberto Eduardo Sobrinho - CPF n. 006.661.088-54, 
Cricelia Froes Simoes - CPF n. 711.386.509-78, Elízia Rosas de Luna - 
CPF n. 192.327.802-91, Maria de Fátima Ferreira de Oliveira - CPF n. 
408.845.702-15 
Assunto: Prestação de Contas - exercício /2011 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Advogados: Maicon Roberto Romano de Souza – OAB/RO n. 1059-E, 
Fabiane Barros Silva – OAB/RO n. 4890 e José Dantas Ageu – OAB/RO 
6872 , a Defensoria Pública do Estado de Rondônia – CNPJ n. 
01.072.076/0001-95, Defensora Taciana Afonso Ribeiro Xavier de 

Carvalho – 074.789.196-69, Amadeu Guilherme Matzenbacher Machado - 
OAB n. 4-B, Vanessa Michele Esber Serrate - OAB n. 3875, Cássio 
Esteves Jaques Vidal - OAB n. 5649, Renato Juliano Serrate de Araujo - 
OAB n. 4705, José Cristiano Pinheiro - OAB n. 1529, Sauer Rogério da 
Silva - OAB n. 8095, Valéria Maria Vieira Pinheiro - OAB n. 1528, Esber e 
Serrae Advogaos Associados - OAB n. 048/12, Diego de Paiva 
Vasconcelos - OAB n. 2013, Márcio de Melo Nogueira - OAB n. 2827, 
Sociedade Nogueira Vasconcelos Advogados - OAB n. 019/2004, Pinheiro 
& Pinheiro Advogados Associados - OAB n. 006/09 
Suspeitos: Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva e Conselheiro 
José Euler Potyguara Pereira de Mello 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
DECISÃO: Emitir Parecer Prévio favorável à aprovação com ressalvas das 
contas, com determinações, nos termos do voto do Relator, à 
unanimidade.  
Observação: Presidência com o Conselheiro Paulo Curi Neto. 
 
27 - Processo n. 02057/11  
Responsáveis: José Marcos de Oliveira – CPF n. 191.874.672-91, Luiz 
Carlos Bobato – CPF n. 812.872.161-53, Robson Rodrigues da Silva - CPF 
n. 469.397.412-91, Forti-Solo Terraplanagem Ltda. - CNPJ n. 
05.663.532/0001-22, Sérgio Adriano Camargo - CPF n. 420.170.762-87, 
RR Serviços E Terceirização Ltda. - CNPJ n. 06.787.928/0001-44, Romeu 
Reolon - CPF n. 577.325.589-87, José Aparecido Pascoal - CPF n. 
204.365.642-20 
Assunto: Tomada de Contas Especial - em cumprimento à Decisão n. 
95/2013 - Pleno, proferida em 20.6.13 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alto Paraíso 
Advogados: Dennis Lima Batista Gurgel do Amaral - OAB n. 7633, Alcides 
José Alves Soares Junior - OAB n. 3281, Niltom Edgard Mattos Marena - 
OAB n. 361-B, Marcos Pedro Barbas Mendonça - OAB n. 4476, Shisley 
Nilce Soares da Costa Camargo - OAB n. 1244 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
DECISÃO: Julgar regular as contas sindicadas nos autos, nos termos do 
voto do Relator, à unanimidade.  
Pronunciamento Ministerial: O Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Adilson Moreira de Medeiros, proferiu parecer oral convergente 
com o voto apresentado pelo Relator. 
 
28 - Processo n. 04460/16 (Processo de origem n. 00728/09)  
Recorrente: Carlos Elias Rodrigues - CPF n. 277.239.682-72 
Assunto: Recurso de Reconsideração ao Acórdão APL-TC 360/16, Proc. 
728/09. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Seringueiras 
Advogados: Anderson Tsuneo Barbosa - OAB n. 7041, Rafael Moisés de 
Souza Bussioli - OAB n. 5032 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO OMAR PIRES DIAS (em 
substituição ao CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES) 
Observação: O Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra pediu vista 
dos autos. Não houve antecipação de voto, os demais Conselheiros 
aguardarão os retorno dos autos. 

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA 

1 - Processo n. 02874/08  
Interessado: Mario Jonas Freitas Guterres - CPF n. 177.849.803-53 
Responsáveis: Waldecy Dos Santos Vieira - CPF n. 326.409.352-91, 
Vanuza Viana de Souza - CPF n. 530.723.244-68, Telma Cristina Lacerda 
de Melo - CPF n. 220.465.002-10, Shirley Conesuque - CPF n. 
115.271.102-49, Salatiel Lemos Valverde - CPF n. 421.618.272-00, 
Ricardo Amaral Alves Do Vale - CPF n. 457.450.992-91, Renato Gomes 
Silva - CPF n. 212.696.218-07, Ranilson de Pontes Gomes - CPF n. 
162.239.344-91, Moacir de Souza Magalhães - CPF n. 102.856.522-49, 
Mirton Moraes de Souza - CPF n. 204.404.482-04, Maria Do Rosario de 
Sousa Guimarães - CPF n. 078.315.363-53, Lourdes Aparecida Bezerra - 
CPF n. 349.865.452-72, Kárytha Menêzes e Magalhães Thurler - CPF n. 
782.955.993-72, Jose Luiz Storer Junior - CPF n. 386.385.092-00, José 
Lopes de Castro - CPF n. 659.617.577-49, José da Costa Gomes - CPF n. 
033.708.568-40, Jefferson de Souza - CPF n. 420.696.102-68, Humberto 
Marques Ferreira - CPF n. 021.655.202-82, Geane Pereira da Silva Goveia 
- CPF n. 599.683.202-00, Fatima Cristina Fernandes - CPF n. 447.572.806-
10, Elisabeth Alves Fontenele Lara - CPF n. 366.523.503-00, Carlos 
Dobbis - CPF n. 147.091.639-87, Ana Francisca de Jesus Monteiro - CPF 
n. 369.202.152-68, Carlos Alberto de Sousa Mesquita - CPF n. 
446.341.453-91, Mario Jonas Freitas Guterres - CPF n. 177.849.803-53 
Assunto: Tomada de Contas Especial - oferecida pelo Ministério Público, 
sobre pagamentos de honorários advocatícios de sucumbência aos 
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procuradores do município de porto velho - convertido em Tomada de 
Contas Especial em cumprimento à Decisão n. 292/2010, proferida em 
25.11.2010. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Suspeito: Conselheiro Benedito Antônio Alves 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
2 - Processo n. 01536/17 – (Processo de origem n. 04007/08)  
Recorrente: Ulisses Borges de Oliveira - CPF n. 108.144.185-20 
Assunto: Embargos de Declaração referentes ao Processo n. 03188/16 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Jaru 
Advogada: Nelma Pereira Guedes Alves - OAB n. 1218 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
3 - Processo n. 03878/08  
Responsáveis: Antônio Correa de Lima - CPF n. 574.910.389-72, Júlio 
Benigno de Sousa Neto - CPF n. 713.441.444-20, Luiz Gustavo Veiga de 
Vargas - CPF n. 440.883.883-72, José Alfredo Volpi - CPF n. 242.390.702-
87, Empresa Andrade & Vicente Ltda. - CNPJ n. 05.659.781/0001-44, 
Jacques da Silva Albagli - CPF n. 696.938.625-20, José Gomes de Oliveira 
- CPF n. 183.115.042-53, Derson Celestino Pereira Filho - CPF n. 
434.302.444-04 
Assunto: Contrato - n. 029/2008 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Buritis 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
4 - Processo-e n. 02435/16  
Responsável: Nilson Akira Suganuma - CPF n. 160.574.302-04 
Assunto: Fiscalização de atos e contratos 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vale do Anari 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
5 - Processo n. 00268/12  
Interessados: Ministério Público de Contas; Procuradoria-Geral do 
Município de Porto Velho, Município de Porto Velho, Sindicato dos 
Servidores Públicos do Município de Porto Velho - CNPJ n. 
34.752.477/0001-45, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado 
de Rondônia - CNPJ n. 34.476.176/0001-36 
Responsáveis: Joelcimar Sampaio da Silva - CPF n. 192.029.202-06, 
Roberto Eduardo Sobrinho - CPF n. 006.661.088-54 
Assunto: Representação - para apuração de irregularidades no 
recebimento de quinquênios e outros na composição da remuneração dos 
servidores municipais de porto velho 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Advogados: Zoil Batista de Magalhaes Neto - OAB n. 1619, Helio Vieira da 
Costa - OAB n. 640, Zenia Luciana Cernov de Oliveira - OAB n. 641, 
Jandira Sampaio da Silva - OAB n. 391 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
6 - Processo n. 00138/13  
Responsáveis: Eduardo Carlos Rodrigues da Silva - CPF n. 571.240.945-
34, Silvio Carvajal Feitosa - CPF n. 842.033.907-53, Amanda Joice Correia 
de Andrade - CPF n. 947.120.342-20, Lourimar Alves Brandão Filho - CPF 
n. 750.278.522-15, Jurandir Rodrigues de Oliveira - CPF n. 219.984.422-
68, Marcos Rogério Soares Farias - CPF n. 709.948.702-72, Eucemir José 
de Carvalho Rodrigues - CPF n. 625.902.942-04 
Assunto: Tomada de Contas Especial - cumprimento a decisão - n. 185/13-
2ª CM - 003/CMPV/2012 - serviços de engenharia para reforma do prédio 
da Câmara Municipal de Porto Velho 
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Porto Velho 
Advogados: Zoil Batista de Magalhaes Neto - OAB n. 1619, Defensoria 
Pública do Estado de Rondônia - CNPJ n. 01.072.076/0001-95, Shisley 
Nilce Soares da Costa Camargo - OAB n. 1244, Caetano Vendimiatti Neto - 
OAB n. 1853 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
7 - Processo n. 03914/06  
Responsáveis: Antônio Marcos Pires - CPF n. 326.936.302-82, Marcos 
Paiva Freitas - CPF n. 695.357.872-68, Silvia Cristina Rodrigues - CPF n. 
390.108.212-34, José da Silva Paixão - CPF n. 010.170.202-72, José 

Edenildo de Oliveira - CPF n. 204.045.812-34, Carlos Rogério Rodrigues - 
CPF n. 286.377.552-91 
Assunto: Tomada de Contas Especial – referente à criação ilegal de 
gratificação no município de Pimenteiras do Oeste - convertido em 
cumprimento à Decisão n. 179/2007-Pleno, proferida em 13.12.2007. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste 
Advogado: Jorge Augusto Pagliosa Ulkowski - OAB n. 1458 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO OMAR PIRES DIAS (em 
substituição ao CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES) 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 

COMUNICAÇÕES DIVERSAS 

O Conselheiro Presidente comunicou o falecimento do servidor Pedro 
Irineu Pereira Filho, Auditor de Controle Externo, ocorrido nesta quinta-
feira. Demonstrou pesar pelo falecimento do servidor e observou 
Presidência dará apoio à família neste momento de dor. Comunicou 
também o falecimento do servidor aposentado Antônio de Pádua Beira 
Pantoja, Técnico de Controle Externo, ocorrido no dia 29.8. Na 
oportunidade, os Conselheiros presentes também demostraram 
consternação pelo falecimento dos servidores. 

Nada mais havendo, às 12h25, o Conselheiro Presidente declarou 
encerrada a sessão. 

Porto Velho, 31 de agosto de 2017. 

(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
CONSELHEIRO 
Matrícula 299 
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