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EDITAL N. 025/2017/D2ªC-SPJ
Processo: 2480/2010/TCE-RO
Interessada: Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de
Rondônia
Assunto: Contrato n. 035/2009/ASJUR
Responsável: ETA- PVH Comércio de Esquadrias de Alumínio Eireli - ME
Finalidade: Mandado de Audiência n. 150/2017/D2ªC-SPJ
Em decorrência da não localização do responsável, com base no artigo 22,
inciso III, da Lei Complementar n. 154/96, c/c os artigos 30, inciso III, e 30C, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, por meio deste Edital, fica
CITADA a Pessoa Jurídica ETA- PVH Comércio de Esquadrias de
Alumínio Eireli - ME, CNPJ n. 13.376.217/0001-42, por meio de seu
representante legal, o Senhor Oscar Rosso Nelson, para que, no prazo de
15 (quinze) dias, contados da publicação deste ato, apresente defesa,
juntando documentos que entender necessários como prova de suas
alegações, acerca das impropriedades mencionadas a seguir:
1) Solidariamente com os Senhores CRYSTYANDERSON SERRÃO
BARBOSA e ALCEU FERREIRA DIAS, e com as Empresas ETA EMPRESA TÉCNICA EM ALUMÍNIO E COMÉRCIO LTDA e ETA PVHCOM. DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA – ME, em face das
infringências constantes do item III da referida decisão;
2) Solidariamente com os Senhores LEONARDO JOSÉ BEZERRA DE
ALBUQUERQUE e ALCEU FERREIRA DIAS e com as empresas ETA –
EMPRESA TÉCNICA EM ALUMÍNIO E COMÉRCIO LTDA e ETA PVHCOM. DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA, em face das infringências
constantes do item IV da referida decisão;
3) Solidariamente com os Senhores CRYSTYANDERSON SERRÃO
BARBOSA e ALCEU FERREIRA DIAS e com as Empresas ETA –
EMPRESA TÉCNICA EM ALUMÍNIO E COMÉRCIO LTDA e ETA PVH –
COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA – ME, em face das
infringências constantes do item V da referida decisão; e
4) Solidariamente com os Senhores LEONARDO JOSÉ BEZERRA DE
ALBUQUERQUE e ABELARDO TOWNES CASTRO NETO, e com as
Empresas ETA – EMPRESA TÉCNICA EM ALUMÍNIO E COMÉRCIO
LTDA e ETA PVH – COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA –
ME, em face da infringência constante do item VI da referida decisão.
A interessada, ou representante legalmente constituído, a partir desta data,
está ciente da existência dos Autos n. 2480/2010/TCE-RO, que tratam de
Fiscalização de Atos e Contratos – Contrato n. 035/2009/ASJUR, devendo
acompanhar todas as intimações exclusivamente pelo Diário Oficial
eletrônico do TCE/RO, sendo necessário, para ter acesso por e-mail a
todas as publicações referentes a estes autos, se cadastrar no sistema
push no site deste Tribunal.
A vista dos citados autos poderá ser feita pelo interessado, ou
representante legalmente constituído no Departamento da 2ª Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, situado na Av. Presidente
Dutra, 4229, 3º andar, bairro Olaria, nesta Capital, de segunda a sextafeira, das 7h30 às 13h30
O não atendimento aos termos deste Edital implicará em revelia, para
todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao feito (art. 12, § 3º, da Lei
Complementar n. 154/96).
Porto Velho, 30 de novembro de 2017.

EDITAL DE AUDIÊNCIA
LUCIANA APARECIDA BEZERRA LOPES
DE ALBUQUERQUE:04546658494
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(assinado eletronicamente)
FRANCISCA DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento da 2ª Câmara
Matrícula 215

EDITAL DE OFÍCIO
EDITAL N. 026/2017/D2ªC-SPJ
Processo: 2480/2010/TCE-RO
Interessada: Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de
Rondônia
Assunto: Contrato n. 035/2009/ASJUR
Responsável: OSCAR ROSSO NELSO
Finalidade: Ofício n. 405/2017/D2ªC-SPJ
Em decorrência da não localização do responsável, com base no artigo 22,
inciso III, da Lei Complementar n. 154/96, c/c os artigos 30, inciso III, e 30C, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, por meio deste Edital, fica
CITADO o Senhor OSCAR ROSSO NELSON, CPF n. 019.997.374-15 para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste ato,
apresente defesa, juntando documentos que entender necessários como
prova de suas alegações, acerca da impropriedade contida no item VIII da
Decisão Monocrática n. 0228/2016/GCVCS.
O interessado, ou representante legalmente constituído, a partir desta data,
está ciente da existência dos Autos n. 1999/2015/TCE-RO, que tratam da
Tomada de Contas Especial, referente ao Contrato n. 025/2011 da
Prefeitura do Município de Costa Marques, devendo acompanhar todas as
intimações exclusivamente pelo Diário Oficial eletrônico do TCE/RO, sendo
necessário, para ter acesso por e-mail a todas as publicações referentes a
estes autos, se cadastrar no sistema push no site deste Tribunal.
A vista dos citados autos poderá ser feita pelo interessado, ou
representante legalmente constituído no Departamento da 2ª Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, situado na Av. Presidente
Dutra, 4229, 3º andar, bairro Olaria, nesta Capital, de segunda a sextafeira, das 7h30 às 13h30.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Parcelamento de Débito. Poder Legislativo de Vilhena. Mandato de
Citação. Antecipação Voluntária do Recolhimento de Débito Atualizado.
Exclusão da incidência dos juros de mora. Requisitos da Resolução nº
231/2016/TCE-RO. Deferimento. Determinação. Obrigatoriedade de envio
dos comprovantes de recolhimentos ao TCE-RO.
Versam os autos sobre Pedido de Parcelamento formulado pelo Senhor
José Garcia da Silva - Vereador Vice-Presidente do Poder Legislativo do
Município de Vilhena, pertinente ao débito apontado no Mandado de
Citação nº 0025/2017, expedido no Processo nº 01292/17, através da
DDR-GCFCS-TC 00010/17.
2. Por meio do requerimento protocolizado sob o nº 13198/17 , o Senhor
José Garcia da Silva solicitou o parcelamento dos débitos, consoante
transcrição a seguir:
JOSÉ GARCIA DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, portador da
Cédula de Identidade nº 194.926 Expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Mato Grosso, inscrito no CPF sob o nº 175.382.70191, residente e domiciliado na Avenida Major Amarante, nº 4426, Centro
nesta Cidade de Vilhena, Estado de Rondônia, com base na Resolução
231/2016, Art 3º, § 3º do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, vem
perante Vossa Excelência requerer o PARCELAMENTO dos valores
imputados conforme Decisão Monocrática acima mencionado e em
conformidade com o demonstrativo em anexo em 07 (sete) parcelas
mensais.
Declara também estar ciente de que o DARE da 1ª (primeira) parcela será
enviado para o seu e-mail.
Declara por fim, estar ciente dos efeitos da legislação vigente,
especialmente o disposto no Art. 3º, § 3º da Resolução nº 231/2016/TCERO.
3. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Departamento da 1ª
Câmara, que expediu Certidão informando que não foi emitida certidão de
responsabilização referente ao Processo nº 01292/17/TCE-RO, e inexiste
parcelamento de débito ou multa inadimplidos ou em atraso em nome do
Senhor José Garcia da Silva.

O não atendimento aos termos do presente Edital implicará em revelia,
para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo (art. 12,
parágrafo 3º, da Lei Complementar n. 154/96).

4. Quanto ao Ministério Público de Contas, em decorrência do Provimento
nº 03/2013/MPC-RO, não houve manifestação nos autos.

Porto Velho, 30 de novembro de 2017.

Esses são, em síntese, os fatos.

(assinado eletronicamente)
FRANCISCA DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento da 2ª Câmara
Matrícula 215

5. Pois bem. Consiste a pretensão do Requerente no parcelamento do
débito que lhe foi Apurado nos autos nº 01292/17, consignado no Mandado
de Citação nº 0025/2017 , no valor atualizado monetariamente de
R$2.780,00, que totaliza 43,16 UPF/RO, em 7 (sete) parcelas, tendo, na
forma legal, juntado aos autos documentação pertinente.

Administração Pública Municipal

6. Ressalta-se que o parcelamento de débito junto a esta Corte de Contas
encontra-se disciplinado na Resolução nº 231/2016/TCE-RO, que dispõe
em seu artigo 5º que “o Relator (...) poderá conceder o parcelamento do
débito e da multa, conforme o caso, em até 120 (cento e vinte) parcelas
mensais e sucessivas, não podendo o valor de cada parcela ser inferior a
05 (cinco) UPF/RO ”.

Município de Vilhena
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO: 04654/17
SUBCATEGORIA: Parcelamento de Débito
ASSUNTO: Parcelamento de Débito referente ao Mandado de Citação nº
0025/2017.
JURISDICIONADO: Poder Legislativo do Município de Vilhena
RESPONSÁVEL: José Garcia da Silva - Vereador Vice-Presidente
CPF nº 175.382.701-91
RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva

6.1. Observa-se, ainda, que consoante entendimento assentado por esta
Corte - Acórdão nº 10/2013/2ªCM2 , nos casos em que o responsável se
antecipa e dispõe a recolher o débito antes do julgamento do mérito das
Contas, procede-se a atualização monetária do débito desde a data do fato
ilícito, sem qualquer incidência de juros de mora.
7. Assim, em face do interesse manifestado pelo Senhor José Garcia da
Silva em liquidar o débito imputado no Processo nº 01292/17/TCE-RO e
considerando que o Requerente preencheu todos os requisitos formais da
Resolução nº 231/2016/TCE-RO, DECIDO:

DM-GCFCS-TC 00223/17

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
www.tce.ro.gov.br
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I. Deferir o pedido de parcelamento formulado pelo Senhor José Garcia da
Silva, CPF nº 175.382.701-91, Vereador Vice-Presidente do Poder
Legislativo do Município de Vilhena, relativo ao débito apontado no
Mandado de Citação nº 0025/2017, expedido no Processo nº 01292/17, a
qual corrigida perfaz a importância de R$2.357,36 (dois mil trezentos e
cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 43,16
UPF/RO, em 7 (sete) parcelas, a serem atualizadas monetariamente desde
o fato gerador até o efetivo recolhimento, sem a incidência de juros, com
fundamento no artigo 34 do Regimento Interno do TCE/RO, regulamentado
pela Resolução nº 64/TCE-RO-2010 e no precedente firmado por meio do
Acórdão nº 10/2013/2ªCM;10/2013/2ªCM; com redação dada pela
Resolução nº 170/2014/TCE-RO, c/c o artigo 8º, caput, §§ 1º e 2º, da
Resolução nº 231/2016/TCE-RO;
II. Advertir o requerente que as parcelas deverão ser recolhidas em favor
do Município de Vilhena;
III. Determinar à Assistência de Gabinete que encaminhe os autos ao
Departamento da 1ª CÂMARA, para que, proceda a notificação do
Requerente no sentido de:
a) Cientificá-lo que os valores, para efeito de atualização monetária,
deverão ser convertidos em UPF/RO, na data do vencimento, e atualizados
monetariamente até a data do efetivo pagamento de cada parcela,
acrescidos, ainda, de juros de mora, não capitalizáveis, de 1% (um por
cento) ao mês ou fração, nos termos do artigo 8º, Resolução nº
231/2016/TCE-RO, alterada pela Resolução nº 232/2017/TCE-RO;
b) Adverti-lo que o parcelamento será considerado descumprido e
automaticamente rescindido, independentemente de qualquer ato da
Administração, quando ocorrer inobservância de qualquer das exigências
estabelecidas na Resolução nº 231/2016/TCE-RO; a falta de pagamento
de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 90 (noventa) dias; ou,
existindo mais de um parcelamento, a rescisão de qualquer deles,
conforme artigo 6º da citada Resolução.
IV - Determinar o Senhor José Garcia da Silva que encaminhe a este
Tribunal de Contas, cópia autenticada do comprovante do respectivo
pagamento, consoante parágrafo único do artigo 11 da Resolução nº
231/2016/TCE-RO, alterada pela Resolução nº 232/2017/TCE-RO, para
fins de quitação;
V. Determinar ao Departamento da 1ª CÂMARA que “certifique” nos autos
de nº 01292/17, que o Senhor José Garcia da Silva, optou pelo
Parcelamento dos débitos consignados no Mandado de Citação nº
0025/2017, proferido no citado Processo;
VI. Sobrestar os presentes autos no Departamento da 1ª CÂMARA, para o
acompanhamento do feito.
Publique-se. Certifique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 30 de novembro de 2017.
(Assinado Eletronicamente)
Francisco Carvalho da Silva
Conselheiro Relator

Atos da Presidência
Decisões
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 04960/17
INTERESSADA: LUCIMAR ROCK SOARES
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia

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

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

DM-GP-TC 0597/2017-GP
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pela servidora cedida, Lucimar Rock Soares, cadastro 990263, lotada no
Departamento de Documentação e Protocolo, mediante o qual objetiva a
conversão de suas férias em pecúnia (exercício 2017), nos termos do
despacho n. 1700/2017-SGA.
À fl. 2 consta o Memorando n. 221/2017/DDP subscrito pela Diretora do
Departamento de Documentação e Protocolo, mediante o qual informou à
Secretária-Geral de Administração a suspensão das férias
regulamentares/exercício 2017, bem como eventual saldo remanescente
do servidor Luan dos Santos Reis e da própria requerente, dada a
imperiosa necessidade do serviço, sugerindo, assim, a respectiva
conversão em pecúnia.
Por sua vez, a Secretária-Geral de Administração por meio do Despacho n.
1700/2017-SGA ao tomar ciência e corroborar com a informação prestada,
recomendou que os servidores fossem orientados a solicitar,
individualmente, o pagamento da respectiva indenização (fl. 3).
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que conforme a
escala de férias – exercício 2017, a requerente ainda possui 30 (trinta) dias
de férias a serem usufruídos – períodos de 20.11 a 4.12.2017 e 5 a
19.12.2017 (Instrução n. 0436/2017-SEGESP, fls. 9/10).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.
É o relatório. Decido.
O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.
E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1250, de
10.10.2016, a interessada possui 30 (trinta) dias de férias a serem
usufruídos, tendo solicitado a conversão em pecúnia, tendo em vista o
indeferimento do gozo.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia da servidora
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.
Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
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No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Quanto aos servidores cedidos, a redação do art. 109, da Lei
Complementar nº 859/2016 é clara:
Observado o interesse da Administração e a existência de previsão
orçamentária e disponibilidade financeira, fica o Tribunal de Contas
autorizado a indenizar os direitos adquiridos, e não gozados, dos
servidores de quaisquer das esferas de governo que lhe forem cedidos,
com ou sem ônus, como férias e licença prêmio assiduidade e a pagar os
auxílios que são assegurados aos seus servidores.
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.
E mais. A negativa do direito e a ausência da devida compensação
pecuniária ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil
brasileiro, que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela servidora Lucimar
Rock Soares para o fim de autorizar a conversão em pecúnia das férias
que possui direito (exercício/2017), conforme atestou a Secretaria de
Gestão de Pessoas (fls. 9/10), nos termos do art. 29, da Resolução n.
31/2013, do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar n. 307/2004,
do art. 109, da Lei Complementar n. 859/2016, da Decisão nº
34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo Conselho Superior de
Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e do art. 66, IV, da Lei
Complementar n. 154/1996.
Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:
a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;
b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
Determino 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, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:

DECISÃO MONOCRÁTICA
Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
[...]
VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração;
[...]
Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.

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

PROCESSO N.: 06012/17
INTERESSADO: OSMARINO DE LIMA
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia
DM-GP-TC 0602/2017-GP
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
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disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pelo servidor Osmarino de Lima, cadastro 163, Motorista, lotado na Divisão
de Transportes, mediante o qual solicita a conversão de suas férias em
pecúnia (período de 6.1 a 4.2.2018), tendo em vista a impossibilidade da
respectiva fruição, conforme razões expostas por sua chefia.
Mediante o Memorando n. 0143/2017-SGA (fls. 2/3), a Secretária-Geral de
Administração, Joanilce da Silva Bandeira de Oliveira expôs motivos,
dentre eles, que aquela Secretaria e suas unidades administrativas estão
incumbidas, direta ou indiretamente, no fim de conferir concretude a todas
as ações propostas nos planos de trabalho setoriais e nas ações
recomendadas por esta Presidência, desenvolvendo projetos e atividades
de alta relevância institucional e a grande demanda de ações, como por
exemplo, o Plano Anual de Compras e Contratações de Serviços e,
considerando que os recursos humanos são escassos e que a
disponibilidade da força de trabalho poderá comprometer o andamento das
atividades, notadamente os resultados a serem alcançados por este
Tribunal, informa ser necessária a suspensão de férias dos servidores
marcadas para o período de janeiro de 2018, entendendo ser conveniente
e oportuna a respectiva conversão em pecúnia, desde que haja
disponibilidade orçamentária e financeira.
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, o requerente agendou suas férias para fruição no período de
6.1 a 4.2.2018 (Instrução n. 0480/2017-SEGESP, fls. 9/10).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.

É o relatório.
Decido.
O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.
E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2018, o interessado possui 30 dias de férias a serem usufruídos,
sobre os quais pretende a conversão em pecúnia, em decorrência do
indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia do interessado
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.
Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
Art. 25 [...]

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:
Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração.
Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.
E mais.
A negativa do direito e a ausência da devida compensação pecuniária
ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil brasileiro,
que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
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em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo servidor Osmarino de
Lima para o fim de autorizar a conversão em pecúnia das férias que possui
direito (exercício/2018), conforme atestou a Secretaria de Gestão de
Pessoas (fls. 9/10), nos termos do art. 29, da Resolução n. 31/2013, do
parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar n. 307/2004, da Decisão
nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo Conselho Superior de
Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e do art. 66, IV, da Lei
Complementar n. 154/1996.
Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:
a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

marcadas para o período de janeiro de 2018, entendendo ser conveniente
e oportuna a respectiva conversão em pecúnia, desde que haja
disponibilidade orçamentária e financeira.
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, a requerente agendou 20 dias de suas férias para fruição no
período de 8 a 27.1.2018 e solicitou o abono pecuniário dos outros 10 dias
(Instrução n. 0476/2017-SEGESP, fls. 12/13).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.
É o relatório.
Decido.

b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão ao interessado.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.
E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2018, a interessada possui 20 dias de férias a serem usufruídos,
sobre os quais pretende a conversão em pecúnia, em decorrência do
indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia da interessada
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 06058/17
INTERESSADO: ANA PAULA PEREIRA
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia
DM-GP-TC 0603/2017-GP
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pela servidora Ana Paula Pereira, cadastro 406, Assistente Social, lotada
na Secretaria de Gestão de Pessoas, mediante o qual solicita a conversão
de suas férias em pecúnia/exercício 2018, tendo em vista a impossibilidade
da respectiva fruição, conforme razões expostas por sua chefia.
Mediante o Memorando n. 0143/2017-SGA (fls. 9/10), a Secretária-Geral
de Administração, Joanilce da Silva Bandeira de Oliveira expôs motivos,
dentre eles, que aquela Secretaria e suas unidades administrativas estão
incumbidas, direta ou indiretamente, no fim de conferir concretude a todas
as ações propostas nos planos de trabalho setoriais e nas ações
recomendadas por esta Presidência, desenvolvendo projetos e atividades
de alta relevância institucional e a grande demanda de ações, como por
exemplo, o Plano Anual de Compras e Contratações de Serviços e,
considerando que os recursos humanos são escassos e que a
disponibilidade da força de trabalho poderá comprometer o andamento das
atividades, notadamente os resultados a serem alcançados por este
Tribunal, informa ser necessária a suspensão de férias dos servidores

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
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Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA

Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:

PROCESSO N.: 05964/17
INTERESSADO: DALVA RÉGIA CORREA LOPES
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia

Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:

DM-GP-TC 0609/2017-GP

VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração.
Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.
E mais.
A negativa do direito e a ausência da devida compensação pecuniária
ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil brasileiro,
que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela servidora Ana Paula
Pereira para o fim de autorizar a conversão em pecúnia de 20 (vinte) dias
das férias que possui direito (exercício/2018), conforme atestou a
Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 12/13), nos termos do art. 29, da
Resolução n. 31/2013, do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar
n. 307/2004, da Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo
Conselho Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e
do art. 66, IV, da Lei Complementar n. 154/1996.
Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:
a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;

ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pela servidora Dalva Régia Correa Lopes, cadastro 247, Agente
Administrativo, lotada na Divisão de Contabilidade, por meio do qual
solicita a conversão de suas férias – exercício 2018, em pecúnia, tendo em
vista a impossibilidade da respectiva fruição, conforme razões expostas por
sua chefia.
Mediante o Memorando n. 0143/2017-SGA (fls. 2/3), a Secretária-Geral de
Administração, Joanilce da Silva Bandeira de Oliveira expôs motivos,
dentre eles, que aquela Secretaria e suas unidades administrativas estão
incumbidas, direta ou indiretamente, no fim de conferir concretude a todas
as ações propostas nos planos de trabalho setoriais e nas ações
recomendadas por esta Presidência, desenvolvendo projetos e atividades
de alta relevância institucional e a grande demanda de ações, como por
exemplo, o Plano Anual de Compras e Contratações de Serviços e,
considerando que os recursos humanos são escassos e que a
disponibilidade da força de trabalho poderá comprometer o andamento das
atividades, notadamente os resultados a serem alcançados por este
Tribunal, informa ser necessária a suspensão de férias dos servidores
marcadas para o período de janeiro de 2018, entendendo ser conveniente
e oportuna a respectiva conversão em pecúnia, desde que haja
disponibilidade orçamentária e financeira.
Às fls. 6/8 consta o despacho subscrito pelo Diretor do Departamento de
Finanças que, em atendimento ao Memorando Circular n. 045/2017-SGA
(fl. 5), relaciona os servidores, dentre eles a requerente, que tiveram seus
pedidos de gozo de férias (janeiro/2018) indeferidos, por imperiosa
necessidade do serviço.
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, a requerente agendou suas férias para fruição no período de
8.1 a 6.2.2018 (Instrução n. 0445/2017-SEGESP, fls. 16/17).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.

b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
É o relatório.
Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão à interessada.

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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Decido.
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O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.
E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2018, a interessada possui 30 dias de férias a serem usufruídos,
sobre os quais solicitou a conversão em pecúnia, em decorrência do
indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia da interessada
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.
Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração.
Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.
E mais.
A negativa do direito e a ausência da devida compensação pecuniária
ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil brasileiro,
que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela servidora Dalva Régia
Correa Lopes para o fim de autorizar a conversão em pecúnia das férias
que possui direito (exercício/2018), conforme atestou a Secretaria de
Gestão de Pessoas (fls. 16/17), nos termos do art. 29, da Resolução n.
31/2013, do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar n. 307/2004,
da Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo Conselho
Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e do art. 66,
IV, da Lei Complementar n. 154/1996.
Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:
a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;
b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
Determino 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, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:

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

PROCESSO N.: 06041/17
INTERESSADO: LUAN DOS SANTOS REIS
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia
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DM-GP-TC 0610/2017-GP
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pelo servidor Luan dos Santos Reis, cadastro 990658, Chefe da Seção de
Correspondência e Malote, por meio do qual solicita a conversão de suas
férias – exercício 2018, em pecúnia, tendo em vista a impossibilidade da
respectiva fruição, conforme razões expostas por sua chefia.
Mediante o Memorando n. 0143/2017-SGA (fls. 2/3), a Secretária-Geral de
Administração, Joanilce da Silva Bandeira de Oliveira expôs motivos,
dentre eles, que aquela Secretaria e suas unidades administrativas estão
incumbidas, direta ou indiretamente, no fim de conferir concretude a todas
as ações propostas nos planos de trabalho setoriais e nas ações
recomendadas por esta Presidência, desenvolvendo projetos e atividades
de alta relevância institucional e a grande demanda de ações, como por
exemplo, o Plano Anual de Compras e Contratações de Serviços e,
considerando que os recursos humanos são escassos e que a
disponibilidade da força de trabalho poderá comprometer o andamento das
atividades, notadamente os resultados a serem alcançados por este
Tribunal, informa ser necessária a suspensão de férias dos servidores
marcadas para o período de janeiro de 2018, entendendo ser conveniente
e oportuna a respectiva conversão em pecúnia, desde que haja
disponibilidade orçamentária e financeira.
À fl. 12 consta o despacho subscrito pela Diretora do Departamento de
Documentação e Protocolo que, em atendimento ao Memorando Circular
n. 045/2017-SGA (fl. 5), relaciona os servidores, dentre eles, o requerente,
que tiveram seus pedidos de gozo de férias (janeiro/2018) indeferidos, por
imperiosa necessidade do serviço.
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, o requerente agendou suas férias para fruição no período de
8.1 a 6.2.2018 (Instrução n. 0413/2017-SEGESP, fls. 13/14).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.

É o relatório.
Decido.
O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.
E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2018, o interessado possui 30 dias de férias a serem usufruídos,
sobre os quais solicitou a conversão em pecúnia, em decorrência do
indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia do interessado
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.

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

Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:
Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração.
Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
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Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Departamento de Finanças, por meio do qual solicita a conversão de suas
férias, agendadas para gozo em janeiro/2018, em pecúnia, tendo em vista
a impossibilidade da respectiva fruição, conforme razões expostas por sua
chefia.

E mais.
A negativa do direito e a ausência da devida compensação pecuniária
ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil brasileiro,
que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.

Mediante o Memorando n. 0143/2017-SGA (fls. 2/3), a Secretária-Geral de
Administração, Joanilce da Silva Bandeira de Oliveira expôs motivos,
dentre eles, que aquela Secretaria e suas unidades administrativas estão
incumbidas, direta ou indiretamente, no fim de conferir concretude a todas
as ações propostas nos planos de trabalho setoriais e nas ações
recomendadas por esta Presidência, desenvolvendo projetos e atividades
de alta relevância institucional e a grande demanda de ações, como por
exemplo, o Plano Anual de Compras e Contratações de Serviços e,
considerando que os recursos humanos são escassos e que a
disponibilidade da força de trabalho poderá comprometer o andamento das
atividades, notadamente os resultados a serem alcançados por este
Tribunal, informa ser necessária a suspensão de férias dos servidores
marcadas para o período de janeiro de 2018, entendendo ser conveniente
e oportuna a respectiva conversão em pecúnia, desde que haja
disponibilidade orçamentária e financeira.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo servidor Luan dos
Santos Reis para o fim de autorizar a conversão em pecúnia das férias que
possui direito (exercício/2018), conforme atestou a Secretaria de Gestão
de Pessoas (fls. 13/14), nos termos do art. 29, da Resolução n. 31/2013,
do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar n. 307/2004, da
Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo Conselho
Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e do art. 66,
IV, da Lei Complementar n. 154/1996.

Cuidou ainda a Secretária-Geral de Administração de fundamentar,
individualmente, a negativa do gozo de férias pelo interessado, devido a
necessidade do serviço, ressaltando a possibilidade do pagamento da
indenização correspondente, conforme razões expostas no despacho
proferido à fl. 12.

Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:

Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, o requerente agendou suas férias para fruição no período de 8
a 6.2.2018 (Instrução n. 0403/2017-SEGESP, fls. 15/16).

a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;
b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão ao interessado.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 05958/17
INTERESSADO: CLODOALDO PINHEIRO FILHO
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia
DM-GP-TC 0611/2017-GP

Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.
É o relatório.
Decido.
O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.
E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2018, o interessado possui 30 dias de férias a serem usufruídos,
sobre os quais solicitou a conversão em pecúnia, em decorrência do
indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia do interessado
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.
Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:

ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.

Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)

Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pelo servidor Clodoaldo Pinheiro Filho, cadastro 374, Diretor do

Art. 25 [...]

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

No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
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Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo servidor Clodoaldo
Pinheiro Filho para o fim de autorizar a conversão em pecúnia das férias
que possui direito (exercício/2018), conforme atestou a Secretaria de
Gestão de Pessoas (fls. 15/16), nos termos do art. 29, da Resolução n.
31/2013, do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar n. 307/2004,
da Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo Conselho
Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e do art. 66,
IV, da Lei Complementar n. 154/1996.

I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e

Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:

II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.

b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.

Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.
Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:
Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração.
Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.

a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;

Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão ao interessado.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 05729/17
INTERESSADO: LAIANA FREIRE NEVES DE AGUIAR
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia
DM-GP-TC 0612/2017-GP
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pela servidora Laiana Freire Neves de Aguiar, cadastro 419, Auditora de
Controle Externo, lotada na Diretoria de Controle Externo II, por meio do
qual solicita a conversão de suas férias em pecúnia (período de 8.1 a
6.2.2018), tendo em vista a impossibilidade da respectiva fruição, conforme
razões expostas por sua chefia.

E mais.
A negativa do direito e a ausência da devida compensação pecuniária
ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil brasileiro,
que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública

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

Mediante o Memorando n. 0295/2017-SGCE (fls. 2/3), o Secretário-Geral
de Controle Externo em exercício, Francisco Barbosa Rodrigues
apresentou um resumo acerca da situação daquela Secretaria no que se
refere as dificuldades enfrentadas, tendo em vista o grande volume de
atividades em andamento e a serem desenvolvidas, ocasião em que
ressaltou ser fundamental que toda a força de trabalho esteja disponível
para o enfrentamento dos desafios, visando o cumprimento satisfatório e
dentro do prazo previsto de todos os projetos e atividades, pontuando
ainda que a aproximação do final do exercício/2017 coloca a SGCE à
frente de outro fator preocupante, qual seja, as férias regulamentares, pois
um número considerável de servidores daquela secretaria possui férias
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agendadas para fruição a partir de janeiro/2018 o que, caso materializado,
resultará em grande impacto e causará decréscimo substancial na força de
trabalho atualmente disponível.

II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.

Nestes termos, solicitou a esta Presidência, por imperiosa necessidade do
serviço, a deliberação quanto a possibilidade do pagamento da respectiva
indenização aos servidores (que assim optarem), de forma a mantê-los em
atividade.

Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.

Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, a requerente agendou suas férias para fruição no período de
8.1 a 6.2.2018 (Instrução n. 0366/2017-SEGESP, fls. 11/12).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.
É o relatório.

E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.
Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:

Decido.

Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:

O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.

VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração;

E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, a interessada agendou suas férias para fruição de 8.1 a
6.2.2018, solicitando a conversão em pecúnia, em decorrência do
indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia da interessada
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.
Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:

Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.
E mais. A negativa do direito e a ausência da devida compensação
pecuniária ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil
brasileiro, que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.

Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela servidora Laiana
Freire Neves de Aguiar para o fim de autorizar a conversão em pecúnia
das férias que possui direito (exercício/2018), conforme atestou a
Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 11/12), nos termos do art. 29, da
Resolução n. 31/2013, do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar
n. 307/2004, da Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo
Conselho Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e
do art. 66, IV, da Lei Complementar n. 154/1996.
Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:
a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;
b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
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Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão à interessada.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Decido.
O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.

Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 05706/17
INTERESSADO: SILVIA MARA METCHKO
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia

E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, a
interessada agendou suas férias para fruição de 8.1 a 6.2.2018, solicitando
a conversão em pecúnia, em decorrência do indeferimento de gozo por sua
chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia da interessada
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.
Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:

DM-GP-TC 0613/2017-GP
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pela servidora Silvia Mara Metchko, cadastro 990158, Assessora, lotada na
Secretaria Geral de Controle Externo, por meio do qual solicita a conversão
de suas férias em pecúnia (período de 8.1 a 6.2.2018), tendo em vista a
impossibilidade da respectiva fruição, conforme razões expostas por sua
chefia.
Mediante o Memorando n. 0295/2017-SGCE (fls. 2/3), o Secretário-Geral
de Controle Externo em exercício, Francisco Barbosa Rodrigues
apresentou um resumo acerca da situação daquela Secretaria no que se
refere as dificuldades enfrentadas, tendo em vista o grande volume de
atividades em andamento e a serem desenvolvidas, ocasião em que
ressaltou ser fundamental que toda a força de trabalho esteja disponível
para o enfrentamento dos desafios, visando o cumprimento satisfatório e
dentro do prazo previsto de todos os projetos e atividades, pontuando
ainda que a aproximação do final do exercício/2017 coloca a SGCE à
frente de outro fator preocupante, qual seja, as férias regulamentares, pois
um número considerável de servidores daquela secretaria possui férias
agendadas para fruição a partir de janeiro/2018 o que, caso materializado,
resultará em grande impacto e causará decréscimo substancial na força de
trabalho atualmente disponível.
Nestes termos, solicitou a esta Presidência, por imperiosa necessidade do
serviço, a deliberação quanto a possibilidade do pagamento da respectiva
indenização aos servidores (que assim optarem), de forma a mantê-los em
atividade.
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, a requerente agendou suas férias para fruição no período de
8.1 a 6.2.2018 (Instrução n. 0343/2017-SEGESP, fls. 14/15).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.
É o relatório.

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.
Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:
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Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração;
Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.
E mais. A negativa do direito e a ausência da devida compensação
pecuniária ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil
brasileiro, que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela servidora Silvia Mara
Metchko para o fim de autorizar a conversão em pecúnia das férias que
possui direito (exercício/2018), conforme atestou a Secretaria de Gestão
de Pessoas (fls. 14/15), nos termos do art. 29, da Resolução n. 31/2013,
do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar n. 307/2004, da
Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo Conselho
Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e do art. 66,
IV, da Lei Complementar n. 154/1996.
Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:
a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;
b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão à interessada.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pelo servidor Oscar Carlos das Neves Lebre, cadastro 404, Auditor de
Controle Externo, lotado na Secretaria Regional de Controle Externo de
Vilhena, por meio do qual solicita a conversão de 20 dias de suas férias em
pecúnia (período de 8 a 27.1.2018), tendo em vista a impossibilidade da
respectiva fruição, conforme razões expostas por sua chefia.
Mediante o Memorando n. 0295/2017-SGCE (fls. 2/3), o Secretário-Geral
de Controle Externo em exercício, Francisco Barbosa Rodrigues
apresentou um resumo acerca da situação daquela Secretaria no que se
refere as dificuldades enfrentadas, tendo em vista o grande volume de
atividades em andamento e a serem desenvolvidas, ocasião em que
ressaltou ser fundamental que toda a força de trabalho esteja disponível
para o enfrentamento dos desafios, visando o cumprimento satisfatório e
dentro do prazo previsto de todos os projetos e atividades, pontuando
ainda que a aproximação do final do exercício/2017 coloca a SGCE à
frente de outro fator preocupante, qual seja, as férias regulamentares, pois
um número considerável de servidores daquela secretaria possui férias
agendadas para fruição a partir de janeiro/2018 o que, caso materializado,
resultará em grande impacto e causará decréscimo substancial na força de
trabalho atualmente disponível.
Nestes termos, solicitou a esta Presidência, por imperiosa necessidade do
serviço, a deliberação quanto a possibilidade do pagamento da respectiva
indenização aos servidores (que assim optarem), de forma a mantê-los em
atividade.
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, o requerente agendou 20 dias de suas férias para fruição no
período de 8 a 27.1.2018 e solicitou o abono pecuniário de 10 dias
(Instrução n. 0474/2017-SEGESP, fls. 10/11).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.
É o relatório.
Decido.
O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.

Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 05925/17
INTERESSADO: OSCAR CARLOS DAS NEVES LEBRE
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia
DM-GP-TC 0614/2017-GP

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

E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, o interessado agendou 20 dias de suas férias, para fruição no
período de 8 a 27.1.2018, solicitando a conversão em pecúnia, em
decorrência do indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia do interessado
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.
Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
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Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.
Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:
Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:
VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração;
Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

E mais. A negativa do direito e a ausência da devida compensação
pecuniária ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil
brasileiro, que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo servidor Oscar Carlos
das Neves Lebre para o fim de autorizar a conversão em pecúnia de 20
(vinte) dias das férias que possui direito (exercício/2018), conforme atestou
a Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 10/11), nos termos do art. 29, da
Resolução n. 31/2013, do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar
n. 307/2004, da Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo
Conselho Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e
do art. 66, IV, da Lei Complementar n. 154/1996.
Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:
a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;
b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão ao interessado.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 05725/17
INTERESSADO: ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia
DM-GP-TC 0616/2017-GP
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pelo servidor Aldryn Willy Mesquita Taborda, cadastro 534, Auditor de
Controle Externo, lotado na Secretaria Geral de Controle Externo, por meio
do qual solicita a conversão de 10 dias de suas férias em pecúnia (período
de 8 a 17.1.2018), tendo em vista a impossibilidade da respectiva fruição,
conforme razões expostas por sua chefia.
Mediante o Memorando n. 0295/2017-SGCE (fls. 2/3), o Secretário-Geral
de Controle Externo em exercício, Francisco Barbosa Rodrigues
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apresentou um resumo acerca da situação daquela Secretaria no que se
refere as dificuldades enfrentadas, tendo em vista o grande volume de
atividades em andamento e a serem desenvolvidas, ocasião em que
ressaltou ser fundamental que toda a força de trabalho esteja disponível
para o enfrentamento dos desafios, visando o cumprimento satisfatório e
dentro do prazo previsto de todos os projetos e atividades, pontuando
ainda que a aproximação do final do exercício/2017 coloca a SGCE à
frente de outro fator preocupante, qual seja, as férias regulamentares, pois
um número considerável de servidores daquela secretaria possui férias
agendadas para fruição a partir de janeiro/2018 o que, caso materializado,
resultará em grande impacto e causará decréscimo substancial na força de
trabalho atualmente disponível.
Nestes termos, solicitou a esta Presidência, por imperiosa necessidade do
serviço, a deliberação quanto a possibilidade do pagamento da respectiva
indenização aos servidores (que assim optarem), de forma a mantê-los em
atividade.
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, o requerente agendou suas férias para fruição em dois períodos
de 10 dias, de 2 a 11.4.2018 (alterado para 8 a 17.1.2017) e de 10 a
19.12.2018 e solicitou o abono pecuniário de 10 dias (Instrução n.
0362/2017-SEGESP, fls. 13/14).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.
É o relatório.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.
Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:

Decido.

Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
atribuições estabelecidas no Regimento Interno:

O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.

VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração;

E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, o interessado possui dois períodos de 10 dias de férias a serem
usufruídos, solicitando a conversão em pecúnia do período de 8 a
17.1.2018, em decorrência do indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia do interessado
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.
Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:

Ademais, a indenização em debate seria devida ainda que houvesse
anomia legislativa, porque o dever de indenizar decorre do princípio geral
do direito que veda o locupletamento ilícito.
A possibilidade do indeferimento de pedido de férias do agente público
diante da imperiosa necessidade do serviço – é dizer, à luz da supremacia
do interesse público – não pode resultar na supressão desse direito, que,
caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.
E mais. A negativa do direito e a ausência da devida compensação
pecuniária ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil
brasileiro, que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.

Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)

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

Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo servidor Aldrin Willy
Mesquita Barbosa para o fim de autorizar a conversão em pecúnia de 10
(dez) dias das férias que possui direito (exercício/2018), conforme atestou
a Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 13/14), nos termos do art. 29, da
Resolução n. 31/2013, do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar
n. 307/2004, da Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo
Conselho Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e
do art. 66, IV, da Lei Complementar n. 154/1996.
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sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:

Intima-se.

a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;

Cumpra-se, para tanto, expeça-se o necessário.
Porto Velho, 30 de novembro de 2017.

b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão ao interessado.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Edilson de Sousa Silva
Conselheiro Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA

Gabinete da Presidência, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO Nº: 2941/17
ASSUNTO: Averiguação Preliminar
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
RELATOR: Presidente Edilson de Sousa Silva
DM-GP-TC 0623/2017-GP

PROCESSO Nº: 1859/98
JURISDICIONADO: Superintendência de Comunicação Governamental
INTERESSADO: Newton Scharamm de Souza
ASSUNTO: Omissão no dever de Prestar Contas – outubro 1997
RELATOR: Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva
DM-GP-TC 0624/2017-GP
MULTA. SENTENÇA RECONHECENDO A NULIDADE DE ACÓRDÃO.
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS. BAIXA DA
RESPONSABILIDADE AO INTERESSADO. ARQUIVAMENTO.
Comprovado nos autos a existência de decisão judicial, transitada em
julgado há mais de 5 anos, que reconheceu a nulidade de acórdão que
culminou em multa aplicada por esta Corte de Contas, impõe-se a baixa de
responsabilidade em nome do responsável, por não ser mais possível
pretender nova cobrança, diante do transcurso de prazo superior a cinco
anos.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O CPC disciplina no art. 494, inciso I, a faculdade do julgador corrigir, de
ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de
cálculo.
Trata-se de averiguação preliminar levada a efeito pela CorregedoriaGeral.
Após sua apreciação pelo Conselho Superior de Administração na sessão
do dia 9.11.2017 e publicação no DOe-TCE n. 1.503, de 30.10.2017,
verificou-se erro material no dispositivo do acórdão n. 30/2017, fls. 46/50.
Desta feita, considerando as inexatidões materiais ocorridas, nos termos
do art. 494, I, do CPC, corrijo-as de ofício, para que a redação do item b do
acórdão n. 30/2017 do Conselho Superior de Administração seja corrigida
nesses termos:
(...)
b) por conseguinte, deverá a Secretaria de Processamento e Julgamento
(SPJ) dar ciência desta decisão, com entrega de cópias, às partes,
encaminhando, posteriormente, cópia dos autos ao DDP, para que autue
um novo processo, para que se avalie a conduta do noticiante, conforme
representação do representado, e o remeta à Corregedoria-Geral, a fim de,
se entender pertinente, instaure procedimento disciplinar em face do
servidor representante;
(...).
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Processamento e Julgamento
para que proceda à republicação do acórdão em comento com as
correções pontuadas.

Os presentes autos são oriundos da análise de responsabilidade pela
omissão do dever de prestar Contas, referente ao Balancete do mês de
outubro de 1997, da Superintendência de Comunicação Governamental,
que julgado por esta Corte de Contas por meio do Acórdão n. 238/1998,
cominou multa ao Senhor Newton Schramm de Souza, por omissão quanto
ao cumprimento do artigo 53 da Constituição Estadual.
O processo veio concluso a esta Presidência para que haja deliberação
quanto à baixa de responsabilidade em nome do responsável, diante da
informação de que a CDA registrada sob o n. 20050200000065 se
encontra excluída, em razão do julgamento proferido na ação anulatória
autuada sob o n. 0033735-52.2007.8.22.0017, que, em razão da
inobservância do devido processo legal, declarou a nulidade do Acórdão n.
238/98.
Dessa forma, conforme Informação n. 0248/2017-DEAD, observa-se que a
ação judicial que declarou a nulidade do acórdão está arquivada
definitivamente desde 27/06/2010, sendo imperioso, portanto, determinar a
baixa de responsabilidade em nome da interessada, haja vista que, por se
tratar de aplicação de multa, a pretensão para eventual nova cobrança
estaria acobertada pelo manto da prescrição.
Por todo o exposto, diante da declaração de nulidade do acórdão que
gerou a cominação de multa, determino a baixa da responsabilidade em
nome do responsável Newton Schramm de Souza quanto à multa aplicada
no item I do Acórdão n. 238/1998.
Em consequência, determino à Assistência Administrativa/GP que proceda
à ciência desta decisão ao interessado mediante publicação no Diário
Eletrônico desta Corte e, em seguida, encaminhe o processo à Secretaria
de Processamento e Julgamento – SPJ para que adote as medidas de
baixa de responsabilidade, na forma consignada nesta decisão.
Cumpra-se. Publique-se. Após, arquive-se, expedindo-se o necessário.

Publique-se.
Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2017.
Registre-se.

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO Nº: 2942/17
ASSUNTO: Averiguação Preliminar
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
RELATOR: Presidente Edilson de Sousa Silva
DM-GP-TC 0627/2017-GP
EMENTA: PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vilhena
INTERESSADO: Marlon Donadon
ASSUNTO: Inspeção especial – apuração de possível irregularidade na
doação de imóvel pela Adm. Municipal de Vilhena à empresa J.G.
Comércio de Borracha Ltda
RELATOR: Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva
DM-GP-TC 0628/2017-GP
MULTA. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO. BAIXA DA RESPONSABILIDADE.
ARQUIVAMENTO. Noticiado nos autos a existência de certidão que atesta
o adimplemento de obrigação oriunda de multa imputada por esta Corte de
Contas, a medida necessária é a concessão de quitação ao responsável,
com a respectiva baixa de responsabilidade nesse aspecto, na forma do
art. 34-A, acrescentado ao Regimento Interno pela Resolução n.
247/2017/TCE-RO e do art. 27, da Lei Complementar n. 154/1996.

Trata-se de averiguação preliminar levada a efeito pela CorregedoriaGeral.

Os presentes autos versam acerca de Inspeção Especial autuada para
apurar possíveis irregularidades na doação de imóvel público feita pela
Administração Municipal de Vilhena para a Empresa J.G Comércio de
Borracha Ltda-Me, que considerada ilegal, sem pronúncia de nulidade,
cominou multa no item II do Acórdão n. 207/2009-Pleno ao Senhor Marlon
Donadon, cujos autos vieram conclusos a esta Presidência para que haja
deliberação quanto à quitação.

Após sua apreciação pelo Conselho Superior de Administração na sessão
do dia 9.11.2017 e publicação no DOe-TCE n. 1.503, de 30.10.2017,
verificou-se erro material no dispositivo do acórdão n. 31/2017, fls. 48/53.

Conforme se observa da Informação n. 0252/2017-DEAD, foi ajuizada ação
de execução fiscal n. 0012302-84.2010.8.22.0014, a qual se encontra
extinta diante do pagamento da obrigação.

Desta feita, considerando as inexatidões materiais ocorridas, nos termos
do art. 494, I, do CPC, corrijo-as de ofício, para que a redação do item b do
acórdão n. 30/2017 do Conselho Superior de Administração seja corrigida
nesses termos:

Com efeito, diante da existência de informação que atesta o adimplemento
da obrigação oriunda de multa imputada por esta Corte de Contas, não
resta outra medida senão a concessão da quitação a esse respeito.

O CPC disciplina no art. 494, inciso I, a faculdade do julgador corrigir, de
ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de
cálculo.

(...)
b) por conseguinte, deverá a Secretaria de Processamento e Julgamento
(SPJ) dar ciência desta decisão, com entrega de cópias, às partes,
encaminhando, posteriormente, cópia dos autos ao DDP, para que autue
um novo processo, para que se avalie a conduta do noticiante, conforme
representação do representado, e o remeta à Corregedoria-Geral, a fim de,
se entender pertinente, instaure procedimento disciplinar em face do
servidor representante;

Por todo o exposto, concedo a quitação e, consequentemente, determino a
baixa da responsabilidade em nome do Senhor Marlon Donadon quanto à
multa imputada no item II do Acórdão 207/2009-Pleno, nos termos do art.
34-A, do Regimento Interno e do art. 27, da Lei Complementar n.
154/1996.
Em consequência, determino à Assistência Administrativa/GP que proceda
à ciência desta decisão ao interessado mediante publicação no Diário
Eletrônico desta Corte e, em seguida, encaminhe o processo à Secretaria
de Processamento e Julgamento – SPJ para que adote as medidas de
baixa de responsabilidade, na forma consignada nesta decisão.

(...).
Cumpra-se. Publique-se. Expeça-se o necessário.
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Processamento e Julgamento
para que proceda à republicação do acórdão em comento com as
correções pontuadas.

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2017.

Publique-se.

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

Registre-se.
Intima-se.
Cumpra-se, para tanto, expeça-se o necessário.
Porto Velho, 30 de novembro de 2017.

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO Nº: 1916/13
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde do Vale do Anari
INTERESSADO: Mauricio Alves de Lima
ASSUNTO: Prestação de Contas – exercício 2012
RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello

Edilson de Sousa Silva
Conselheiro Presidente

DM-GP-TC 0633/2017-GP

DECISÃO MONOCRÁTICA

QUITAÇÃO. BAIXA DA RESPONSABILIDADE. MULTA. VALOR
IRRISÓRIO. Noticiado nos autos o pagamento parcial do valor inerente à
multa aplicada por esta Corte de Contas, a medida adequada é a quitação
com a consequente baixa da responsabilidade do responsável, diante do

PROCESSO Nº: 0017/2008
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valor remanescente ser irrisório, sob pena do prosseguimento do feito
tornar-se mais dispendioso do que a própria quantia residual.
Os presentes autos versam acerca de Prestação de Contas do Fundo
Municipal de Saúde de Vale do Anari – exercício de 2012, que julgada
irregular, consoante Acórdão AC1-TC 0258/17, cominou multa individual
em desfavor dos responsáveis Carluci Santana, Maurício Alves de Lima,
Carlos Bezerra Júnior e Renata Guimarães Damasceno. (item II).
O processo veio encaminhado a esta Presidência para que haja
deliberação quanto à quitação em favor do responsável Mauricio Alves de
Lima, conforme despacho proferido pelo Conselheiro/relator José Euler
Potyguara Pereira de Mello.
Em análise à manifestação ofertada pelo Controle Externo desta Corte,
observa-se a proposta de quitação em favor do Senhor Mauricio Alves de
Lima, uma vez que, apesar do responsável ter realizado o pagamento da
multa sem a devida atualização, persistindo, portanto, uma saldo devedor
de R$ 21,64 (vinte um reais e sessenta e quatro centavos), entende que a
quantia remanescente não justifica os meios operacionais para a cobrança,
de modo que opina pela eventual baixa de responsabilidade, em atenção
ao princípio da economia processual e precedentes desta Corte.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO Nº: 1380/12
JURISDICIONADO: Fundo Municipal de Saúde de Buritis
INTERESSADO: Rafael Vicente Martins dos Reis
ASSUNTO: Prestação de Contas – exercício 2011
RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello
DM-GP-TC 0634/2017-GP
QUITAÇÃO. BAIXA DA RESPONSABILIDADE. MULTA. VALOR
IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. Noticiado nos autos o pagamento parcial
do valor inerente à multa aplicada por esta Corte de Contas, a medida
adequada é a quitação com a consequente baixa da responsabilidade do
responsável, diante do valor remanescente ser irrisório, sob pena do
prosseguimento do feito tornar-se mais dispendioso do que a própria
quantia residual.
Os presentes autos versam acerca de Prestação de Contas do Fundo
Municipal de Saúde de Buritis – exercício de 2001, que julgada regular com
ressalvas, consoante Acórdão AC1-TC 0254/17, cominou multa em
desfavor do Senhor Rafael Vicente Martins dos Reis. (item VIII).

Pois bem.
Consoante manifestação ofertada pela unidade técnica desta Corte, consta
dos autos a comprovação de pagamento parcial por parte do responsável
quanto à multa aplicada em seu desfavor mediante o Acórdão AC1-TC
0258/17, remanescendo saldo devedor de R$ 21,64.
Com efeito, não há como divergir do fato de ainda persistir saldo
desfavorável, entretanto, não se vislumbra interesse no prosseguimento
deste feito, a fim de tão-somente reaver o valor apurado, que, por ser
irrisório, não justifica o dispêndio inerente aos atos necessários à
continuação do presente processo, sob pena de provocar desembolso
maior ao erário do que proveito, conforme entendimento já firmado em
precedentes desta Corte.
Assim, alicerçado nos princípios da insignificância, economicidade e
razoabilidade, o valor remanescente de R$ 21,64 (vinte um reais e
sessenta e quatro centavos) deve ser desprezado.
Por todo o exposto, concedo quitação e, consequentemente, determino a
baixa da responsabilidade em nome do Senhor Mauricio Alves de Lima,
quanto à multa aplicada no item II do Acórdão AC1-TC 0258/17, nos
termos do art. 34-A, do Regimento Interno e do art. 27, da Lei
Complementar n. 154/1996.
Em consequência, determino à Assistência Administrativa/GP que proceda
à ciência desta decisão ao interessado mediante publicação no Diário
Eletrônico desta Corte.
Ato contínuo, encaminhe o processo à Secretaria de Processamento e
Julgamento – SPJ para que adote as medidas de baixa de
responsabilidade, na forma consignada nesta decisão.
Procedida a baixa, e diante da existência de outros responsáveis em que
também se cominou multa, os autos deverão seguir à 1ª Câmara desta
Corte para formalização de PACED.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON SOUSA SILVA
Presidente

O processo veio encaminhado a esta Presidência para que haja
deliberação quanto à quitação em favor do responsável, conforme
despacho proferido pelo Conselheiro/relator José Euler Potyguara Pereira
de Mello.
Em análise à manifestação ofertada pelo Controle Externo desta Corte,
observa-se a proposta de quitação em favor do Senhor Rafael Vicente
Martins dos Reis, uma vez que, apesar do responsável ter realizado o
pagamento da multa sem a devida atualização, persistindo, portanto, uma
saldo devedor de R$ 19,44 (dezenove reais e quarenta e quatro centavos),
entende que a quantia remanescente não justifica os meios operacionais
para a cobrança, de modo que opina pela eventual baixa de
responsabilidade, em atenção ao princípio da economia processual e
precedentes desta Corte.
Pois bem.
Consoante manifestação ofertada pela unidade técnica desta Corte, consta
dos autos a comprovação de pagamento parcial por parte do responsável
quanto à multa aplicada em seu desfavor mediante o Acórdão AC1-TC
0254/17, remanescendo saldo devedor de R$ 19,44.
Com efeito, não há como divergir do fato de ainda persistir saldo
desfavorável, entretanto, não se vislumbra interesse no prosseguimento
deste feito, a fim de tão-somente reaver o valor apurado, que, por ser
irrisório, não justifica o dispêndio inerente aos atos necessários à
continuação do presente processo, sob pena de provocar desembolso
maior ao erário do que proveito, conforme entendimento já firmado em
precedentes desta Corte.
Assim, alicerçado nos princípios da insignificância, economicidade e
razoabilidade, o valor remanescente de R$ 19,44 (dezenove reais e
quarenta e quatro centavos) deve ser desprezado.
Por todo o exposto, concedo quitação e, consequentemente, determino a
baixa da responsabilidade em nome do Senhor Rafael Vicente Martins dos
Reis, quanto a multa aplicada no item VIII do Acórdão AC1-TC 0254/17,
nos termos do art. 34-A, do Regimento Interno e do art. 27, da Lei
Complementar n. 154/1996.
Em consequência, determino à Assistência Administrativa/GP que proceda
à ciência desta decisão ao interessado mediante publicação no Diário
Eletrônico desta Corte.
Ato contínuo, encaminhe o processo à Secretaria de Processamento e
Julgamento – SPJ para que adote as medidas de baixa de
responsabilidade, na forma consignada nesta decisão.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

agendado, dada a imperiosa necessidade do serviço, restando pendente,
portanto, a análise da conversão em pecúnia.

Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 05702/17
INTERESSADO: HERIBERTO BRAGA ARAÚJO
ASSUNTO: Conversão de férias em pecúnia
DM-GP-TC 0600/2017-GP
ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPERIOSA
NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DO
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Não sendo possível o gozo das férias, por imperiosa
necessidade do serviço, cabe ao Presidente da Corte de Contas deliberar
acerca da respectiva conversão (ou não) em pecúnia. 2. E, havendo
previsão legal e regulamentar para que as férias sejam indenizadas,
autorização do Conselho Superior de Administração - CSA, bem como a
disponibilidade orçamentária e financeira, a medida que se impõe é o
deferimento. 3. Adoção das providências necessárias. 4. Arquivamento.
Trata-se de processo autuado em decorrência do requerimento subscrito
pelo servidor Heriberto Braga Araújo, cadastro 990597, Assistente de
Gabinete, lotado no Gabinete do Conselheiro-Substituto Francisco Junior
Ferreira da Silva, mediante o qual solicita a conversão de 20 dias de suas
férias em pecúnia (período de 8 a 27.1.2018), tendo em vista a
impossibilidade da respectiva fruição, conforme razões expostas por sua
chefia.
Mediante o Memorando n. 80/2017/GCSFJFS (fl. 2), o ConselheiroSubstituto Francisco Junior Ferreira da Silva expõe motivos, dentre eles, a
redistribuição entre os Conselheiros-Substitutos dos processos autuados
até o dia 31.12.2012 e o reduzido número de pessoal disponível em seu
Gabinete, para o fim de solicitar a suspensão das férias (exercício 2018) de
servidores lotados em seu gabinete, sugerindo assim, que formalizem
requerimento para a respectiva conversão em pecúnia.
Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas atestou que, conforme a
escala de férias/exercício 2018, publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2017, o requerente agendou suas férias para fruição no período de 8
a 27.1.2018 e solicitou o abono pecuniário de 10 dias (Instrução n.
0340/2017-SEGESP, fls. 8/9).
Em cumprimento ao estabelecido no art. 13, da Resolução n.
212/2016/TCE-RO, os autos não foram encaminhados à Procuradoria
Geral do Estado junto ao TCE.

Pois bem. No âmbito desta Corte de Contas, a Resolução nº 131/2013
dispõe sobre a concessão de férias aos seus servidores e de acordo com o
seu art. 29:
Art. 29. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas, exigindo-se
anuência do Conselho Superior de Administração, a converter em pecúnia
as férias não gozadas dos servidores do Tribunal de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (NR – determinada pela
Resolução n. 138/2013/TCE-RO)
No mesmo sentido disciplina o parágrafo único, do art. 25, da Lei
Complementar nº 307/2004:
Art. 25 [...]
Parágrafo único. Fica autorizado o Presidente do Tribunal de Contas,
exigindo – se anuência do Conselho Superior de Administração, a
converter em pecúnia as férias e as licenças prêmios não gozadas mesmo
que inexistente acúmulo de férias ou licenças dos servidores e membros
do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, observada a
disponibilidade orçamentária e financeira. (Redação dada pela LC nº
799/2014)
Por sua vez, o Conselho Superior de Administração desta Corte de Contas,
decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão nº 34/2012
(proferida nos autos n. 4542/2012):
I- Autorizar o Presidente do Tribunal de Contas do Estado a converter em
pecúnia as licenças-prêmios e férias não gozadas dos servidores e
Membros do Tribunal de Contas do Estado e dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira; e
II- A autorização a que se refere o item anterior tem caráter permanente,
podendo ser revogada apenas por nova decisão do Conselho Superior de
Administração.
Além do mais, conforme deliberado na 4ª Reunião do Conselho Superior
de Administração (realizada em 13.05.2016) e na 18ª Sessão Ordinária do
Pleno (realizada no dia 13.10.2016), foi autorizada à unanimidade, ao
Presidente, a suspensão do gozo de licença-prêmio e de férias dos
servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas, e na
impossibilidade de usufruir, a conversão em pecúnia.
E ainda, neste exercício, na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior de Administração, realizada no dia 30.3.2017, restou autorizado à
unanimidade de votos, ao Presidente desta Corte a conversão em pecúnia
das férias e licenças-prêmio dos membros e servidores desta Corte e do
Ministério Público de Contas, exercícios 2017/2018.
Registra-se ainda que, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n.
154/96:

É o relatório. Decido.
O direito às férias dos agentes públicos irrompe dos arts. 7º, XVII, e 39, §
3º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 2º, da Resolução n.
131/2016 “O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada exercício”.
E, como oportunamente pontuou a Secretaria de Gestão de Pessoas, de
acordo com a Escala de Férias publicada no DOeTCE-RO n. 1508, de
7.11.2018, o interessado possui 20 dias de férias a serem usufruídos,
sobre os quais solicitou a conversão em pecúnia, em decorrência do
indeferimento de gozo por sua chefia.
Neste ponto, destaca-se que há manifestação da chefia do interessado
expondo motivos para o fim de indeferir a fruição das férias no período
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Compete ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, dentre outras
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Administração;
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caso não exercido, deve de fato ensejar compensação, de natureza
pecuniária.
Ao restringir o período de descanso e maior contato com a família, em prol
da coletividade, atinge-se direito [constitucional] do servidor, o que dá azo
ao dever de a administração pública reparar esta restrição.
E mais. A negativa do direito e a ausência da devida compensação
pecuniária ofenderia o princípio-regra contido no art. 884 do Código Civil
brasileiro, que veda o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE
721.001-RG/RJ, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e
reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao
servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização
pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da administração pública
em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa; o que se aplica,
indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo, acresça-se.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo servidor Heriberto
Braga Araújo para o fim de autorizar a conversão em pecúnia de 20 (vinte)
dias das férias que possui direito (exercício/2018), conforme atestou a
Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 8/9), nos termos do art. 29, da
Resolução n. 31/2013, do parágrafo único do art. 25, da Lei Complementar
n. 307/2004, da Decisão nº 34/2012/CSA, das deliberações proferidas pelo
Conselho Superior de Administração e pelo Pleno desta Corte de Contas e
do art. 66, IV, da Lei Complementar n. 154/1996.
Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:
a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o
respectivo pagamento;
b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê ciência
do teor da presente decisão ao interessado.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 28 de novembro de 2017.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO: 04334/17
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
ASSUNTO: Processo Seletivo para cargo em comissão
RELATOR: Presidente do Tribunal de Contas do Estado
DM-GP-TC 0617/2017-GP
ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CARGO EM COMISSAO.
LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SECRETÁRIO-GERAL DE
CONTROLE EXTERNO. DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO AO CARGO.
MERITOCRACIA. COMPETÊNCIAS. HABILIDADES. ATITUDES.
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES. IMPESSOALIDADE. AMPLA
PARTICIPAÇÃO E PUBLICIDADE. REGRAMENTO LEGAL. PORTARIA N.
469/2017. EDITAL DE CHAMAMENTO DO IX PROCESSO SELEITIVO
INTERNO. CUMPRIMENTO. LISTA QUÍNTUPLA. COLABORAÇÃO.
CONSELHEIROS DO TRIBUNAL. PROCURADOR-GERAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. INTEGRANTES DA CARREIRA DE
AUDITORIA E CONTROLE. ASSESSORES E TÉCNICOS DO TRIBUNAL.
HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO.
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sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

A implementação de processo seletivo interno no âmbito da Corte de
Contas do Estado de Rondônia pauta-se pela democratização ao acesso
de candidatos aos cargos em comissão; pelo prestígio à meritocracia;
utilização de instrumentos que possibilitem identificar candidatos com
competências, habilidades e atitudes que melhor atendam às
necessidades da instituição; valorização dos servidores; implementação de
prática para a melhoria do serviço e da administração pública.
O caso concreto revela a regularidade do processo seletivo interno para
provimento de cargo em comissão de Secretário-Geral de Controle Externo
no que diz respeito à observância das regras previstas na Portaria n.
469/2017 e no Edital de Chamamento IX do processo seletivo interno, e,
culmina na indicação de lista quíntupla de candidatos aptos à indicação
para o provimento do cargo.
Considerando o estabelecimento de metodologia de avaliação e de
aferição do perfil técnico e comportamental; a formatação do processo
seletivo interno que previu sucessivas fases, todas elas conduzidas por
comissão designada para tal fim e a participação de Membros da Corte de
Contas, do Procurador Geral do Parquet de Contas como custos legis, de
servidores efetivos e não efetivos com formações diversas; a indicação
final do Presidente da Corte destina-se tão somente a validar os resultados
observáveis ao longo do processo.
Cuida-se de processo instaurado para a instrução de procedimento seletivo
interno para o preenchimento da vaga de Secretário-Geral de Controle
Externo do Tribunal de Contas do Estado, assim deflagrado em razão da
iminente aposentadoria do atual ocupante do cargo, senhor José Luiz do
Nascimento, e da nova política adotada pela Corte de Contas relativa ao
estabelecimento de processo seletivo para cargos em comissão no âmbito
da Presidência e setores a ela vinculados, das Secretarias da Corte e
gabinetes e para atender as necessidades da Procuradoria Geral do
Estado junto ao Tribunal de Contas, nos termos da Portaria n. 469, de 22
de junho de 2017.
Conforme consta dos autos , o processo seletivo interno foi precedido de
uma série de atos preparatórios que consistiu i) na definição prévia do
perfil técnico-comportamental a ser observado nos candidatos aspirantes
ao cargo e ii) no estabelecimento das regras para o processo seletivo à luz
das balizas estabelecidas na Portaria n. 469/2017.
Convencionou-se que além das etapas previstas na Portaria n. 469/17,
quais sejam: análise curricular e de memorial; prova teórica e/ou prática;
exame de projeto/plano de melhoria para os cargos de nível estratégico;
avaliação de perfil comportamental e entrevista técnica e/ou
comportamental, a ser realizada em conjunto com o gestor demandante,
deveriam ser acrescidas ao procedimento, em razão da importância
estratégica do cargo a ser ocupado, mais duas etapas, a saber: entrevista
técnica com banca examinadora – a ser designada pela Presidência –, e
entrevista exclusiva com o Presidente, conforme registro feito às fls. 3.
Dentre as regras para a realização do processo seletivo interno previstas
no Edital de Abertura do Chamamento IX/2017 para o Cargo de SecretárioGeral de Controle Externo (fls. 6/10), estão aquelas que dispõem de forma
taxativa que o processo seletivo é pautado por ampla discricionariedade,
não conferindo ao interessado direito à nomeação e/ou direito de
precedência de nomeação em face de outro interessado; que o provimento
do cargo por meio do processo seletivo não descaracteriza a natureza do
cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração (item 1.2); que
o processo visa à democratização de acesso de candidatos aos cargos em
comissão, à meritocracia no procedimento de nomeação, à impessoalidade
na indicação de candidatos aos cargos em comissão e à valorização de
servidores (item 2.1).
Consta, de igual modo, que o futuro Secretário-Geral de Controle Externo
selecionado dentre os candidatos participantes do processo seletivo
interno, deve pertencer à carreira de auditoria, inspeção e controle do
quadro permanente de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, além de não possuir impedimentos junto à Corregedoria do
TCE-RO, em atendimento ao art. 8º, §5º, da Portaria n. 469/2017 (item
3.5).
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Findo o período de inscrição previsto para 27.9.17 a 29.9.17 e prorrogado
para 3.10.17, contabilizou-se o total de 14 (quatorze) candidatos inscritos a
saber: Albino Lopes do Nascimento Junior, Bruno Botelho Piana, Edson
Espírito Santo Sena, Fernando Junqueira Bordignon, Flávio Cioffi Júnior,
Francisco Barbosa Rodrigues, Francisco Régis Ximenes de Almeida, José
Carlos de Souza Colares, Manoel Fernandes Neto, Marc Uiliam Ereira
Reis, Nilton Cesar Anunciação, Raimundo Paulo Dias Barros Vieira,
Rosimar Francelino Maciel e Rubens da Silva Miranda, conforme
documentos juntados às fls. 13/174.
Após avaliação curricular efetivada pela Comissão de Processo Seletivo
para Cargo em Comissão, nos termos da Ata de Reunião juntada às fls.
180, confirmou-se a convocação de todos os inscritos para a participação
na segunda etapa do processo seletivo, consistente na realização de prova
teórica discursiva prevista no item 7 do Edital de Chamamento n. IX/2017.
A metodologia utilizada para a elaboração da prova teórica discursiva levou
em consideração as entrevistas realizadas pela Comissão responsável
pela condução do processo seletivo com os Conselheiros da Corte de
Contas e com o atual Secretário-Geral de Controle Externo, donde se
obteve que além dos conhecimentos técnicos necessários ao exercício do
cargo, o candidato deveria possuir competências necessárias à boa gestão
de pessoas, de processos e de trabalho, assim como também,
conhecimento de tecnologia da informação e habilidade em apresentar
propostas factíveis e alinhadas com os objetivos da Corte de Contas.

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Coimbra, Benedito Antônio Alves e pelo Procurador-Geral de Contas do
Ministério Público de Contas, Adilson Moreira de Medeiros , na condição
de custos legis.
Definiu-se previamente que as apresentações se dariam em sessão
pública e seguiriam a ordem de sorteio possibilitando ao candidato o prazo
de 20 (vinte) minutos para a exposição do Plano de Melhoria, seguido de 5
(cinco) minutos de acréscimo, após o quê, os candidatos seriam
submetidos às arguições que os integrantes da banca examinadora
entendessem pertinentes.
Os trabalhos relativos à apresentação e à arguição dos candidatos
transcorreram conforme as regras previamente estabelecidas e ao final,
em reunião reservada, os membros da Banca Examinadora decidiram por
unanimidade, com a aquiescência do representante do Parquet de Contas,
o rol de candidatos a compor a lista quíntupla – em ordem alfabética –, a
ser encaminhada à Presidência, para as etapas seguintes: Bruno Botelho
Piana, Edson Espírito Santo Sena, Fernando Junqueira Bordignon, Marc
Uiliam Ereira Reis e Raimundo Paulo Dias Barros Vieira, conforme
documento juntado às fls. 364/365.
Em cumprimento ao item 7, subitem 7.10, os candidatos foram
devidamente convocados para a entrega de documentação e para a
participação na 5ª Etapa do Edital de Chamamento n. IX/2017, referente à
Avaliação do Perfil Comportamental, nos termos do documento de fls. 367.

Para a sua correção, a Comissão do Processo Seletivo contou com a
participação do Conselheiro Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva e
do Auditor Igor Tadeu Ribeiro de Carvalho , e, em prestígio a
impessoalidade, qualidade e consistência na avaliação, adotou o método
de “correção às cegas”, ou seja, sem a identificação do candidato. Para
isso substituiu-se os respectivos nomes nas provas por sequência
numérica, conforme deliberação registrada na Ata de Reunião da
Comissão, lavrada no dia 6.10.17, e juntada às fls. 196.

Essa etapa foi realizada no dia 1.11.17 pelos integrantes da Comissão do
Processo Seletivo: Paulo de Lima Tavares, Paulo Ribeiro de Lacerda,
Larissa Gomes Lourenço, Rômina Costa da Silva Roca, Ana Paula Pereira
e Frieda Maria da Silva Sousa, para conjuntamente analisarem as
avaliações de perfil comportamental aplicadas aos 5 (cinco) candidatos
selecionados em etapa anterior.

Ademais, a Comissão do Processo Seletivo consignou que as provas
foram submetidas ao exame individual e também coletivo dos avaliadores,
oportunizando a exposição singular e o debate conjunto a respeito das
respostas, apartando-se aquelas que demonstravam mais consentâneas
com os conhecimentos exigíveis para o exercício do cargo, com o
destaque ao fato de que todo o procedimento foi realizado sem a
correlação da prova ao respectivo candidato.

Conforme roteiro juntado às fls. 417, as atividades desenvolvidas na Etapa
de Avaliação de Perfil Comportamental objetivaram analisar a desenvoltura
dos candidatos em relação à capacidade de comunicação, objetividade,
criatividade, empatia, persuasão, capacidade de lidar com recursos
escassos, liderança, planejamento, trabalho em equipe, proatividade,
relacionamento interpessoal, capacidade de agregar pessoas, capacidade
de atenção concentrada, capacidade de percepção dos fatos, julgamento,
tomada de decisão, estratégia, resiliência, capacidade de lidar sob
pressão, inovação, solução de conflitos e visão sistêmica.

Ao final, foi selecionado à unanimidade um total de 8 (oito) provas que,
passadas à identificação, resultaram no seguinte rol de candidatos aptos à
próxima fase: Albino Lopes do Nascimento, Bruno Botelho Piana, Edson
Espírito Santo Sena, Fernando Junqueira Bordignon, Francisco Regis
Ximenes de Almeida, Marc Uiliam Ereira Reis, Raimundo Paulo Dias
Barros Vieira e Rubens da Silva Miranda.
A terceira etapa prevista no item 7.4 do Edital de Chamamento do IX
Processo Seletivo para Cargo em Comissão, referente à elaboração e
apresentação de Plano de Melhoria, foi precedida de reunião pela
Comissão designada para tal fim, donde ficou estabelecido que o Plano
deveria ser elaborado a partir de três eixos principais, a saber: Diagnóstico
da Área de Futura Atuação , Avaliação de Cenário e Proposta de Melhoria
e pautados pelo Relatório de Correição Ordinária , realizado pela
Corregedoria-Geral da Corte na Secretaria-Geral de Controle Externo.
A Comissão de Processo Seletivo noticiou a apresentação física do Plano
de Melhoria pelos candidatos: Albino Lopes do Nascimento Júnior, Bruno
Botelho Piana, Edson Espírito Santo Sena, Fernando Junqueira Bordignon,
Francisco Regis Ximenes de Almeida, Marc Uiliam Ereira Reis, Raimundo
Paulo Dias Barros Vieira e Rubens da Silva Miranda, conforme disposto às
fls. 292 e fez juntada às fls. 293/355.
As regras para a apresentação verbal dos Planos elaborados pelos
candidatos estão consignadas na Convocação para participação na 4º
Etapa do Processo Seletivo, juntada às fls. 360, donde se estabeleceu a
necessidade de comparecimento ao Plenário do Tribunal de Contas para a
participação da entrevista técnica com a banca examinadora , composta
pelo Conselheiro Paulo Curi Neto – Corregedor-Geral e responsável por
presidir os trabalhos – , pelos Conselheiros Wilber Carlos dos Santos

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

As observações e debates que se seguiram pela Comissão a partir das
atividades desenvolvidas, resultaram na indicação dos seguintes
candidatos, para submissão as etapas finais do certame, em ordem
alfabética: Bruno Botelho Piana, Edson Espírito Santo Sena, Fernando
Junqueira Bordignon, Marc Uiliam Ereira Reis e Raimundo Paulo Dias
Barros Vieira, nos termos da Ata da 5ª Etapa do Processo Seletivo para
Cargo em Comissão – Chamamento n. IX/2017, juntada às fls. 429.
A Sexta Etapa do Processo Seletivo foi conduzida pela integrante da
Comissão de Seleção, com formação em psicologia, Frieda Maria da Silva
Sousa e acompanhada pelas servidoras Larissa Gomes Lourenço e Ana
Paula Pereira – psicóloga e assistente social, respectivamente, e consistiu
na realização de entrevista dirigida ao candidato, cuja ordem de arguição
seguiu a prévio sorteio.
Essa etapa contou com a participação do Presidente da Corte, Conselheiro
Edilson de Sousa Silva e de sua assessora Clayre Teles Eller, com
formação em Direito e psicologia – que atuaram como observadores, mas
a quem também foi oportunizada a possibilidade de questionamentos.
Nesse ponto, o Presidente da Corte arguiu os candidatos sobre liderança,
percepção a respeito da segmentação setorial e da auto percepção dos
servidores que compõem a Carreira de Auditoria e Controle da SecretariaGeral de Controle Externo; atuação do futuro Secretário-Geral de Controle
Externo para propiciar maior integração inter e extra-setorial; auto
avaliação sobre habilidade para a tomada de decisões quando tiver que
sopesar as expectativas dos servidores, a realidade da Corte e o cenário
sócio-político-econômico, e, sobre a percepção dos candidatos acerca de
ferramentas colocadas à disposição da Secretaria-Geral de Controle
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Externo para o desenvolvimento de suas tarefas, a exemplo do Portal Tô
no Controle.
Findo os trabalhos, foram confirmados os cinco candidatos para
submeterem-se a última fase do Processo Seletivo para o Cargo de
Secretário-Geral do Controle Externo: Bruno Botelho Piana, Edson Espírito
Santo Sena, Fernando Junqueira Bordignon, Marc Uiliam Ereira Reis e
Raimundo Paulo Dias Barros Vieira, nos termos da Ata da Sexta Etapa do
Processo Seletivo, juntada às fls. 439.
Nos termos do item 7.8 do Edital de Chamamento do Edital de
Chamamento n. IX/2017, a sétima e última etapa do Processo Seletivo,
consistiu em entrevista exclusiva dos candidatos com o Presidente da
Corte de Contas, entretanto, aprouve ao chefe maior da Corte convidar seu
futuro vice-presidente Conselheiro Valdivino Crispim de Souza para
participar da arguição dos candidatos, assim como convocar, mediante
portaria , a Presidente da Comissão de Processo Seletivo, Camila da Silva
Cristóvam, o Chefe de Gabinete da Presidência, Fernando Soares Garcia,
com formação em direito e sua assessora Clayre Teles Eller, com
formação em direito e psicologia, para acompanhá-lo e assessorá-lo nos
trabalhos previstos para essa fase.
Ausente o Conselheiro Valdivino Crispim de Souza em razão de
compromissos outrora firmados, os trabalhos foram iniciados pelo
Presidente e demais integrantes, ocasião em que, após prévio sorteio,
iniciaram-se as arguições ao primeiro candidato, seguindo-se ao sorteio ao
final de cada entrevista, conforme ordem descrita na Ata da 7ª Etapa do
Processo Seletivo, juntada às fls. 441.
Os questionamentos realizados pelo Presidente giraram em torno de obter
o posicionamento do candidato a respeito de habilidades tais como tomada
de decisão; empreendedorismo; estratégia; percepção do momento atual
da Corte de Contas; opinião sobre a atuação integrada dos servidores
integrantes da Carreira de Auditoria e Controle da Secretaria-Geral de
Controle Externo com profissionais de outros setores do Tribunal de
Contas e de setores de outras instituições, a exemplo do Grupo de
Atuação de Repressão ao Crime Organizado; atuação do Controle Externo
e relação interinstitucional; liderança, tecnologia e inovação; semelhanças
e diferenças entre o cargo de Presidente da Corte e o cargo de SecretárioGeral de Controle Externo; percepção sobre a implementação de cargo
amplo único na Corte de Contas; internet, conectividade, interatividade e
inteligência artificial; percepção sobre a utilização de inteligência artificial
pelo Tribunal de Contas; sobre a utilização do Marco de Medição do
Desempenho dos Tribunais de Contas – QATC – desenvolvido pela
ATRICON; sobre o INFOCONTAS e sobre o Índice de Efetividade da
Gestão Municipal - IEGM; definição de equipe de trabalho e opinião sobre
notícias de corrupção no cenário nacional.
Oportunizado a complementação dos questionamentos pelos servidores
convocados pela Presidência da Corte, a Presidente da Comissão de
Processo Seletivo, Camila da Silva Cristóvam, arguiu os candidatos a
respeito da sua percepção sobre o desempenho dos servidores da
Secretaria-Geral de Controle Externo e sobre os projetos de atuação nesse
aspecto.
Findas as entrevistas, o Presidente da Corte permaneceu reunido com os
demais servidores observadores para as ponderações a respeito das
percepções individuais, conforme registro na Ata da 7ª Etapa do Processo
Seletivo, juntada às fls. 441.
A Comissão do Processo Seletivo manifestou-se nos autos para traçar
uma breve retrospectiva cronológica das etapas findas e consignar que
não houve qualquer impugnação ou intercorrência durante sua tramitação;
registrar que todas as peças produzidas durante o certame estão
acostadas aos autos para conhecimento e escolha do futuro SecretárioGeral de Controle Externo. Na ocasião, parabenizou a Presidência pela
iniciativa e destacou o orgulho e satisfação em contribuir para a
consecução do momento histórico, conforme documento juntado às fls.
443.
A tempo, em 20 de novembro de 2017, a Presidente da Comissão de
Processo Seletivo solicitou à Corregedoria-Geral da Corte de Contas
certidões individualizadas dos candidatos, em cumprimento ao item 3.5 do
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Edital, sobrevindo assim, resposta certificando que não há qualquer
Sindicância e/ou Processo Administrativo Disciplinar contra os candidatos,
nos termos do documento encartado às fls. 453.
Por fim, a Comissão do Processo Seletivo comunicou formalmente que o
resultado final será divulgado na data de 30.11.2017 e dá ciência a esta
Presidência que ultimou, em tempo oportuno, a regularidade do feito
mediante a juntada dos documentos faltantes, conforme despacho às fls.
457.
É o relatório.
Cuida-se de processo instaurado para a instrução de procedimento seletivo
interno para o preenchimento da vaga de Secretário-Geral de Controle
Externo, assim deflagrado em razão da iminente aposentadoria do atual
ocupante do cargo, Auditor de Controle Externo Dr. José Luiz do
Nascimento, e da nova política adotada pela Corte de Contas relativa ao
estabelecimento de processo seletivo para cargos em comissão no âmbito
da Presidência e setores a ela vinculados, das Secretarias da Corte,
gabinetes e para atender as necessidades da Procuradoria Geral do
Estado junto ao Tribunal de Contas, conforme disposto na Portaria n.
469/2017.
Registro inicialmente que o elastecimento do período entre a realização da
última fase da seleção e a manifestação desta Presidência, está
devidamente justificado com as informações prestadas pela Presidente da
Comissão, atinente à necessidade de juntada das certidões previstas no
item 3.5 do Edital de Chamamento n. IX/2017-TCE-RO, bem como por
necessidade de cumprimento de agenda institucional por este Presidente,
fora do Estado de Rondônia, conforme anteriormente firmado.
Com esse esclarecimento inaugural, a questão a ser enfrentada diz
respeito a manifestação final desta Presidência quanto à indicação –
dentre a lista quíntupla de candidatos selecionados em processo
devidamente instruído – daquele que desempenhará a importante missão
de conduzir seis Secretarias Regionais de Controle Externo, sete Diretorias
de Controle Estaduais, uma Diretoria de Controle Ambiental, uma Diretoria
de Projetos e Obras, uma Diretoria de Atos de Pessoal, uma
Coordenadoria de Gestão da Informação e uma Secretaria Executiva que,
conjuntamente formam a atual estrutura da Secretaria-Geral de Controle
Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Trata-se de um momento histórico vivenciado pela Corte de Contas em
razão do ineditismo na utilização de processo seletivo para a escolha de
ocupante de cargo em comissão de inexorável relevância, considerando-se
que atuará diretamente no cumprimento do mister constitucional.
Sua implementação funda-se na vontade e necessidade administrativa de
democratizar o acesso de candidatos aos cargos em comissão; de
prestigiar a meritocracia no procedimento de escolha; de estabelecer
avaliações e procedimentos que possibilitem identificar os candidatos com
as competências, habilidades e atitudes que melhor atendam às
necessidades da organização; de valorizar os servidores e legitimar o
exercício do cargo em comissão, assim como de assegurar a realização da
boa prática indicada pelo Tribunal de Contas da União na feitura de
processos de recrutamento e seleção, inclusive para os cargos ou funções
de livre provimento, seja de natureza técnica ou gerencial.
Nesse aspecto, a Presidência da Corte de Contas renunciou à sua
prerrogativa de exclusiva discricionariedade na escolha do condutor de um
dos mais relevantes setores do Tribunal de Contas para prestigiar e
democratizar o processo de escolha cujas fases conferiram amplo acesso
aos servidores que atendessem aos critérios para inscrição em igualdade
de condições, além de prever a participação de membros da Corte e do
Ministério Público de Contas na condição de examinadores.
Entretanto, ressalte-se que o processo seletivo não se confunde com o
concurso público, de modo que não confere a qualquer candidato o direito
à nomeação e/ou direito de precedência de nomeação em face de outro
interessado. Ademais, que o provimento por cargo seletivo não
descaracteriza a natureza do cargo em comissão, que é de livre nomeação
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e exoneração, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de
1988 e art. 5º da Portaria n. 469/2017.

oralmente os candidatos após a apresentação do Plano de Melhoria, nos
termos do item 7.5 do Edital.

Ao fazer essas breves considerações e considerando-se a expectativa do
resultado que se avizinha, não posso deixar de mencionar trecho da
manifestação recente do destacado doutrinador Jacoby Fernandes a
respeito da implementação de processo seletivo no âmbito da Corte de
Contas rondoniense para o provimento de cargos em comissão:

Foram convocados a acompanhar as fases destinadas à Avaliação de
Perfil Comportamental (item 7.6 do Edital), à Entrevista Técnica e/ou
Comportamental (item 7.7) e a última etapa consistente na Entrevista
exclusiva com o Presidente da Corte, o Chefe de Gabinete da Presidência,
Fernando Soares Garcia, com formação em Direito, e a Assessora do
Conselheiro-Presidente, Clayre Teles Eller, com formação em Direito e
Psicologia, bem como a Presidente da Comissão do Processo Seletivo a
participante da última etapa do processo.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia tentou estabelecer um
critério, sem retirar a natureza do cargo de confiança para que a seleção
fosse melhor. Então tem duas vertentes que incidem nesse caso: a
primeira é que o Tribunal de Contas está abrindo processo seletivo
periodicamente para ocupação de cargo de confiança e aí selecionando
por mérito mas preservou um item importante que nem sempre é aferido
num concurso público e não pode ser aferido mesmo, porque a seleção é a
mais objetiva possível. Lá foram colocados alguns instrumentos que
permitem um melhor controle da análise da competência, dentre eles a
entrevista e a seleção curricular. O Tribunal de Contas não é obrigado a
fazer processo seletivo para os cargos que a lei declara de livre nomeação
e exoneração, os denominados cargos de confiança, mas a inciativa é
louvável porque atribui um equilíbrio a essa relação. Por outro lado, se
tenciona ocupar um cargo de confiança na administração pública que lhe
dê direito a nomear outros cargos de confiança você vai perceber que a
pressão social ao seu redor é muito grande, as pessoas buscam
efetivamente até hoje a ocupação de confiança. Há quem diga que é mais
forte na indicação e isso acaba sempre sendo um problema que não é de
hoje. Napoleão Bonaparte dizia que cada vez que preenchia um cargo na
administração pública ele arrumava noventa e nove inimigos e um ingrato.
Então é importante que você pense nisso. Na narrativa a seguir, você
encontra de forma bastante abreviada os principais pontos que decidi
destacar junto com minha equipe para o seu trabalho, para ajudar a
difundir essa ideia e para melhorar a administração pública, é o que todos
nós queremos para o nosso país. Jacoby Fernandes - Servidor de cargo
em comissão e os critérios de ocupação no TCE/RO. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=8f3Kt6GslAA. Acesso em 16.11.2017.
Destacou-se.
Como destacado pelo nobre jurisconsulto, o Tribunal de Contas não é
obrigado a fazer processo seletivo para os cargos que a lei declara de livre
nomeação e exoneração e para os cargos de confiança, mas o faz na
tentativa de melhorar a escolha de seus gestores e assim, melhorar a
administração pública.

Depreende-se, pois, que o processo seletivo contou com a colaboração de
Membros da Corte e do Parquet de Contas na condição de custos legis; de
servidores efetivos e não efetivos de áreas de atuação e formação
acadêmica diversas, de modo que cada um, dentro do contexto de sua
participação e de sua expertise, foi convidado, ao final de cada fase, a
manifestar-se em relação à sua percepção sobre o desempenho dos
candidatos.
Essa metodologia, além de imprimir a impessoalidade e transparência
necessárias ao processo, objetivou contribuir para a formação do
convencimento do Presidente, a quem, compete, por força das regras
previamente estabelecidas, a indicação – dentre a lista quíntupla
encaminhada pela Comissão de Seleção – daquele que ao longo do
processo demonstrou maior aptidão para o exercício do cargo.
Importante que se registre que o resultado final de um processo seletivo
composto por sete fases distintas nos moldes do processo recém
finalizado, não retrata o desempenho do candidato em uma ou outra fase
isoladamente, mas culmina na somatória de todas elas, justamente porque
cada uma foi especialmente desenvolvida com objetivos específicos de
modo a possibilitar aos avaliadores a aferição de aspectos do
conhecimento e/ou do comportamento humano desejáveis para o bom
desempenho do mister de Secretário-Geral de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado.
Nesse sentido, enalteço a forma como todo o processo seletivo foi
conduzido, pela transparência, impessoalidade, observância das regras
previamente estabelecidas em regramento próprio e também no ato
convocatório. Enalteço de igual modo, a escolha das atividades realizadas
em cada etapa por considerar que elas trouxeram questões que revelam a
realidade e as aspirações da Corte de Contas.

Com essas ponderações iniciais passo a análise do feito.
Começo por registrar que o processo seletivo foi conduzido por Comissão
previamente designada para atuação em feitos dessa natureza neste
Tribunal de Contas , cuja composição está assim desenhada: servidora
Camila da Silva Cristóvam, Técnica de Controle Externo, ocupante
atualmente do cargo em comissão de Secretária de Gestão de Pessoas;
Ana Paula Pereira, Assistente Social, ocupante do cargo em comissão de
Chefe da Divisão de Benefícios Sociais e Dirigente Sindical; Larissa
Gomes Lourenço, Agente Administrativo, ocupante do cargo em comissão
de Assessor III e com formação em Psicologia; Paulo Ribeiro Lacerda,
Técnico de Controle Externo, ocupante do cargo em comissão de Assessor
Técnico e Rômina Costa da Silva Roca, Agente Administrativo, ocupante
do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Seleção
de Pessoal, sob a presidência da servidora Camila da Silva Cristóvam.
A Comissão conta ainda com a participação da servidora Frieda Maria da
Silva Sousa, Assessora III e com formação em Psicologia e Paulo de Lima
Tavares, Agente Administrativo, ocupante do cargo de Assessor Técnico
na Secretaria de Gestão de Pessoas da Corte.
Merece menção a participação do Conselheiro-Substituto Francisco Júnior
Ferreira da Silva e do Auditor do Controle Externo, Igor Tadeu Ribeiro de
Carvalho , na correção da prova teórica discursiva, prevista no item 7.3 do
Edital de Chamamento do IX Processo Seletivo, assim como também dos
Conselheiros Paulo Curi Neto, Wilber Carlos dos Santos Coimbra,
Benedito Antônio Alves e do Procurador-Geral de Contas do Ministério
Público de Contas, Adilson Moreira de Medeiros, que, conjuntamente
compuseram a Banca Examinadora presidida pelo Conselheiro Paulo Curi
Neto, Corregedor-Geral do Tribunal de Contas, designada para arguir
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Nesse sentido, a título ilustrativo, menciono, a brilhante metodologia
adotada pela Comissão do Concurso para a realização da 4ª Etapa do
Processo Seletivo que consistiu na disponibilização aos candidatos de
Relatório de Correição da Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas na
Secretaria-Geral de Controle Externo da Corte para que elaborassem num
prazo previamente estipulado um Plano de Melhoria, e não só isso... para
que o apresentassem perante uma Banca de Examinadores composta por
Conselheiros e pelo Procurador-Geral do Parquet de Contas, submetendose em seguida às arguições orais em público.
Como não fazer menção também ao fato de que a correção da prova
teórica discursiva foi – por deliberação da própria Comissão e com a
participação do Conselheiro Substituto Francisco Júnior, em verdadeiro
prestígio ao princípio da impessoalidade –, realizada sem que os
responsáveis por sua correção soubessem a identificação do candidato e
cujo resultado obteve-se após amplos debates e ponderações até que se
chegasse à indicação daquelas provas cujas respostas demonstravam-se
mais consentâneas com as necessidades da Corte de Contas.
Não posso deixar de registrar que ao Presidente da Corte de Contas coube
tão somente acompanhar a sucessão de fases do processo no sentido de
atender as demandas para a expedição dos atos administrativos
necessários à sua consecução e, ao final das etapas da apresentação do
Plano de Melhoria (item 7.5), avaliação de perfil comportamental (7.6) e
entrevista técnica e/ou comportamental (item 7.7), obter junto com os
avaliadores as suas impressões a respeito do desempenho dos candidatos
como forma de ao final, ao proceder à indicação do futuro Secretário-Geral
de Controle Externo, o fizesse de forma que a escolha validasse e fosse
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validada por todas as etapas que lhe antecederam e representasse a
verdadeira necessidade e vontade da Corte de Contas.

respeito à coisa pública, fé na Constituição são alguns atributos almejados
para o novo Secretário-Geral de Controle Externo.

Enalteço de igual modo a participação dos servidores que certamente na
solidão da sua decisão entre participar ou não do processo seletivo,
bravamente optaram por fazê-lo e submeter-se, com parcimônia e
dedicação, às sucessivas fases que o processo previa.

Mas o cargo requer mais... requer alguém que se seja capaz de olhar para
o passado como aprendizado e reverência, mas que olhe para o futuro e
projete o Tribunal de Contas por meio de uma atuação inovadora,
horizontalizada, estratégica, planejada, harmônica com as ferramentas de
tecnologia a serviço do controle externo e do controle social, e, sobretudo,
uma atuação humana e efetiva do ponto de vista do resultado que a
sociedade tanto almeja.

As percepções relatadas a este Presidente pelos Membros da Corte que
de qualquer modo participaram do processo, pelo Procurador-Geral de
Contas, pelos integrantes da Comissão do Processo Seletivo e pelos
demais participantes observadores, deram o tom do clima harmonioso em
que todas as etapas previstas transcorreram; confirmam a qualidade
técnica e a virtuosidade dos candidatos.
As provas juntadas aos autos, especialmente o Plano de Melhoria
decorrente do Relatório de Correição da Corregedoria-Geral na SecretariaGeral de Controle Externo, demonstram a capacidade criativa, técnica e
relacional dos candidatos, além de inúmeras outras qualidades percebidas
nas soluções propostas.
É gratificante constatar que servidores de tão elevado nível técnico e
profissional colocaram seus conhecimentos à disposição da Corte de
Contas e assumiram bravamente a possiblidade de enfrentar o grande
desafio de conduzir a Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia. Isso certamente engrandece a Corte e
valida a iniciativa do processo seletivo para cargos em comissão dessa
envergadura.
É animador saber que a Corte de Contas dispõe de um banco de
informações de servidores que podem ser convidados a participar da
gestão de outros importantes setores. Digo isso porque a lista quíntupla
encaminhada ao Presidente da Corte de Contas terá vigência por 2 (dois)
anos, podendo ser, a depender da conveniência e oportunidade,
aproveitada em provimento futuro, para cargos com atribuições,
responsabilidades e CDS’s equivalentes, conforme previsão inserta na
Portaria n. 469/2017 que estabelece as regras gerais para a realização de
processo seletivo para provimento de cargo em comissão.
Pois bem.
Como mencionado, a indicação final do candidato a prover o cargo em
comissão para Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas
compete a este Presidente conforme previsto no Edital de Chamamento do
IX Processo Seletivo, a quem foi possibilitado a participação na Entrevista
Técnica/Comportamental (Etapa 7.7 do edital) e condução de Entrevista
final (Etapa 7.8).
A participação em processo seletivo e a decisão final sobre ele pressupõe
a percepção exata sobre o cargo a ser provido, as atribuições,
responsabilidades, competências, habilidades e desafios, tudo isso
associado e um olhar crítico para aqueles que pleiteiam a vaga.
Crítico, frise-se, no sentido de acertar na escolha e destacar aquele que
definitivamente possui as condições técnicas e comportamentais
necessárias ao desafio de conduzir as atividades de fiscalização e controle
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia de forma inovadora mas
sem perder de vista os contornos legais e constitucionais que regem a
atuação e gestão pública.
O cargo de Secretário-Geral de Controle Externo pressupõe muito mais do
que conhecimentos técnicos, requer um conjunto de competências,
habilidades e atitudes sem as quais comprometido estará a função
precípua da Corte de Contas – fiscalização e controle.

Ciente dessa necessidade, o processo seletivo buscou avaliar em cada um
dos candidatos essas características e, como mencionado, ao final das
etapas, os avaliadores e observadores relatavam suas percepções a este
Presidente, de modo que pudesse, ao longo do processo formar o seu
convencimento, utilizando-se da última etapa tão somente para dela obter
a confirmação da indicação que é, tão somente, a validação das
manifestações realizadas no decorrer das sucessivas etapas.
Desse modo, considerando todas as informações constantes dos autos,
especialmente o Plano de Melhoria que os candidatos apresentaram;
considerando as sucessivas reuniões que este Presidente realizou com a
Comissão de Processo Seletivo e com os demais servidores que
participaram como observadores nas etapas que se seguiram; as
percepções dos membros da Corte – com exceção do Conselheiro José
Euler Potyguara Pereira de Mello que se declinou incompetente para
manifestar-se sobre o feito – e do Procurador-Geral de Contas do
Ministério Público de Contas por ocasião das apresentações e arguições
ocorridas no Plenário deste Tribunal e considerando o desempenho dos
candidatos durante as sucessivas entrevistas ocorridas durante o processo
seletivo, HOMOLOGO o procedimento adotado para a realização do
processo seletivo interno para provimento de cargo de Secretário-Geral de
Controle Externo e ACOLHO a lista quíntupla apresentada pela Comissão
designada pela Portaria n. 806/2017, composta pelos Auditores de
Controle Externo Bruno Botelho Piana, Fernando Junqueira Bordignon,
Marc Uiliam Ereira Reis, Raimundo Paulo Dias Barros Vieira e pelo
Técnico de Controle Externo Edson Espírito Santo Sena, e DECIDO:
I – Indicar o Auditor de Controle Externo Bruno Botelho Piana, matrícula n.
504, para provimento do honroso cargo em comissão de Secretário-Geral
do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
II – Determinar à Secretária-Geral de Administração do Tribunal de Contas
que após a apresentação dos documentos e preenchimento dos requisitos
necessários à formalização do feito, expeça portaria de nomeação do
escolhido, com a adoção das providências administrativas de estilo.
Valho-me da ocasião para desejar sucesso ao novo Secretário-Geral do
Controle Externo na concretização dos propósitos e planos idealizados e
êxito também naqueles que certamente surgirão ao longo do caminho;
disposição, coragem e sabedoria para as vicissitudes que o cargo
certamente exigirá; inovação e empreendedorismo sem perder de vista as
regras e os princípios republicanos, e, por fim, respeito e reverência aos
que lhe antecederam e ao muito que já foi realizado até aqui.
Por fim consignar o reconhecimento e agradecimento ao Auditor de
Controle Externo Dr. José Luiz do Nascimento, pelo honroso trabalho
realizado por mais de uma década na condução da Secretaria-Geral de
Controle Externo e no cumprimento incondicional da missão de fiscalização
e controle atribuída pela Carta Cidadã a esta Corte de Contas e desejar-lhe
felicidades nos projetos vindouros.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Gabinete da Presidência, 30 de novembro de 2017.

Aspectos como liderança, gestão de processos, gestão de pessoas,
governança, gestão de recursos de tecnologia da informação e
comunicação, bom relacionamento interpessoal, temperança, visão
estratégica, inteligência emocional, inteligência artificial, ser capaz de fazer
análise de cenários e atuar proativamente, possuir habilidade e rapidez na
tomada de decisão; cordialidade inter e extra-institucional, probidade e
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Atos da Secretaria-Geral de Administração
Portarias

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Art. 1º Lotar o servidor CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA CASTELO, Assessor
de Tecnologia da Informação, cadastro n. 990574, na Divisão de
Desenvolvimento de Sistemas da Secretaria Estratégica de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

PORTARIA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Portaria n. 1000, 28 de novembro de 2017.

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,

PORTARIA
Portaria n. 1003, 28 de novembro de 2017.

Resolve:
Art. 1º Lotar o servidor ÁLVARO DE OLIVEIRA BERNARDI, Analista de
Tecnologia da Informação, cadastro n. 482, na Central de Serviços e
Atendimento em Tecnologia da Informação da Secretaria Estratégica de
Tecnologia da Informação e Comunicação.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Resolve:

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Art. 1º Lotar o servidor JAMES PAIVA DE SIQUEIRA, Analista de
Tecnologia da Informação, cadastro n. 517, na Central de Serviços e
Atendimento em Tecnologia da Informação da Secretaria Estratégica de
Tecnologia da Informação e Comunicação.

PORTARIA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Portaria n. 1001, 28 de novembro de 2017.

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,

PORTARIA
Portaria n. 1004, 28 de novembro de 2017.

Resolve:
Art. 1º Lotar o servidor ÁTILA ALOISE DE ALMEIDA, Assistente de
Tecnologia da Informação, cadastro n. 990767, na Divisão de
Administração de Redes e Comunicação da Secretaria Estratégica de
Tecnologia da Informação e Comunicação.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Resolve:

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Art. 1º Lotar a servidora LEILA ALVES COSTA SILVA, Assessora III,
cadastro n. 990180, na Assessoria de Governança de Tecnologia da
Informação da Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

PORTARIA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Portaria n. 1002, 28 de novembro de 2017.

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,

PORTARIA
Portaria n. 1005, 28 de novembro de 2017.

Resolve:
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
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artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,
Resolve:
Art. 1º Lotar o servidor MARCELO PEREIRA DA SILVA, Técnico de
Controle Externo, cadastro n. 436, na Central de Serviços e Atendimento
em Tecnologia da Informação da Secretaria Estratégica de Tecnologia da
Informação e Comunicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Portaria n. 1008, 28 de novembro de 2017.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,
Resolve:
Art. 1º Lotar a servidora SANDRA SOCORRO DOS SANTOS BRAZ,
Administradora, cadastro n. 344, ocupante da função gratificada de
Assistente de Gabinete, na Assistência Administrativa da Secretaria
Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Portaria n. 1006, 28 de novembro de 2017.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,
Resolve:
Art. 1º Lotar o servidor RAFAEL GOMES VIEIRA, Assessor de Tecnologia
da Informação, cadastro n. 990721, na Divisão de Informação da
Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA
Portaria n. 1009, 28 de novembro de 2017.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,
Resolve:
Art. 1º Lotar o servidor SYLVIO TAVARES DA SILVA JUNIOR, Assessor I,
cadastro n. 990765, na Divisão de Desenvolvimento de Sistemas da
Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Portaria n. 1007, 28 de novembro de 2017.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017 e considerando o Memorando n.
0265/2017-SETIC de 27.11.2017,
Resolve:
Art. 1º Lotar o servidor RAPHAEL HEITOR OLIVEIRA DE ARAUJO,
Analista Programador, cadastro n. 990763, na Coordenadoria de Sistemas
de Informação da Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

PORTARIA
Portaria n. 1010, 29 de novembro de 2017.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o
artigo 4º, inciso II da Portaria n. 348, de 5.5.2017, publicada no DOeTCERO - n. 1385 ano VII de 8.5.2017,
Resolve:

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Desligar a estagiária de nível médio GABRIELA REGO AMARAL,
cadastro n. 660257, nos termos do artigo 30, III, da Resolução n. 103/TCERO/2012.

CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 21.11.2017.

PORTARIA
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Licitações
Avisos
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2017/TCE-RO
Participação Exclusiva de MEI, ME e EPP
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por intermédio de seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 742/2017, retificada pela Portaria nº
745/2017/TCE-RO, em atendimento ao solicitado pela Secretária-Geral de
Administração, Processo 5393/2017/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, 31 e 32/2006TCER, 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 Departamento de Serviços Gerais –
DESG/TCE-RO. O encerramento do recebimento de propostas e a
abertura da sessão pública será no dia 15/12/2017, horário: 10 horas
(horário de Brasília-DF). OBJETO: Contratação de prestação de serviços
de confecção de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de
almofadas e borrachas de polímero, cópia de chaves de veículos, inclusive
codificadas, cópias de chaves de portas em geral e serviços de chaveiro in
loco, 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$ 78.130,97 (setenta e oito mil, cento e trinta
reais e noventa e sete centavos).
Porto Velho - RO, 01 de dezembro de 2017.
MÁRLON LOURENÇO BRÍGIDO
Pregoeiro

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2017/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, 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 32/2006TCER, 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
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formalização de Ata de Registro de Preços para eventual fornecimento,
tendo como unidade interessada o Escritório de Projetos – ESPROJ/TCERO. O encerramento do recebimento de propostas e a abertura da sessão
pública será no dia 15/12/2017, horário: 10 horas (horário de Brasília-DF).
OBJETO: Contratação para o fornecimento de materiais 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$ 73.365,00 (setenta e três mil
trezentos e sessenta e cinco reais).
Porto Velho - RO, 1° de dezembro de 2017.
(assinado eletronicamente)
JANAINA CANTERLE CAYE
Pregoeira

Secretaria de Processamento e Julgamento
Pautas
PAUTA 1ª CÂMARA
Tribunal de Contas de Estado de Rondônia
Secretaria de Processamento e Julgamento
D1ªC-SPJ
Pauta de Julgamento/Apreciação
Sessão Ordinária - 0023/2017
Pauta elaborada nos termos do art. 170 do Regimento Interno, relativa aos
processos abaixo relacionados, bem como àqueles adiados de pautas já
publicadas que serão julgados/apreciados em Sessão Ordinária, que se
realizará no Plenário Zizomar Procópio, em terça-feira, 12 de dezembro de
2017, às 9 horas. Na hipótese da sessão ser interrompida por razão de
qualquer ordem, os processos remanescentes de pauta poderão ser
apreciados em sessão que se reiniciará no primeiro dia útil imediato,
independentemente de publicação de nova pauta.
Obs.: Para a sustentação oral, conforme previsto no art. 87, “caput”, do
Regimento Interno desta Corte, as partes ou os procuradores devidamente
credenciados deverão requerê-la, previamente, ao Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia até o início da sessão.
1 - Processo-e n. 02049/17 – Edital de Concurso Público
Interessados: Alan Francisco Siqueira - C.P.F n. 408.000.242-49, Vanuza
Aparecida Carvalho dos SAntos - C.P.F n. 656.556.802-20, sebastiao
quaresma junior - C.P.F n. 581.934.482-00, Walter José da Silva - C.P.F n.
535.229.312-20, Bruna Hellen Kotarski - C.P.F n. 014.143.252-74, Gislaine
Clemente - C.P.F n. 298.853.638-40, Erlin Rasnievski - C.P.F n.
961.015.981-87
Responsável: Alan Francisco Siqueira - C.P.F n. 408.000.242-49, Vanuza
Aparecida Carvalho dos SAntos - C.P.F n. 656.556.802-20, sebastiao
quaresma junior - C.P.F n. 581.934.482-00, Walter José da Silva - C.P.F n.
535.229.312-20, Bruna Hellen Kotarski - C.P.F n. 014.143.252-74, Erlin
Rasnievski - C.P.F n. 961.015.981-87, Gislaine Clemente - C.P.F n.
298.853.638-40
Assunto: Edital de Concurso Público n. 001/2017.
Origem: Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
2 - Processo-e n. 00628/17 – Edital de Processo Simplificado
Interessada: Maria Emilia do Rosario - C.P.F n. 300.431.829-68
Responsável: Maria Emilia do Rosario - C.P.F n. 300.431.829-68
Assunto: Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2017
Origem: Prefeitura Municipal de Jaru
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
3 - Processo-e n. 00710/17 – Edital de Processo Simplificado
Interessada: Tatiane de Almeida Domingues - C.P.F n. 776.585.582-49
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Responsável: Tatiane de Almeida Domingues - C.P.F n. 776.585.582-49
Assunto: Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2017-SEMUSA.
Origem: Prefeitura Municipal de Jaru
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
4 - Processo-e n. 00208/17 – Fiscalização de Atos e Contratos
Responsáveis: Márcio Rogério Gabriel - C.P.F n. 302.479.422-00, Hamilton
Augusto Lacerda Santos Junior - C.P.F n. 518.411.772-53, Florisvaldo
Alves da Silva - C.P.F n. 661.736.121-00, Adriana Marques Ramos - C.P.F
n. 625.073.202-06, Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira - C.P.F n.
329.607.192-04, Jader Chaplin Bernardo de Oliveira - C.P.F n.
813.988.752-87
Assunto: Manifestação noticiando possível direcionamento no Pregão
Presencial n. 547/2016/SUPEL/RO, cujo objeto é formação de registro de
preços para futura e eventual aquisição para a Secretaria de Estado da
Educação, de material permanente (aparelho de ar condicionado aquisição com instalação)
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
5 - Processo n. 03256/14 – Fiscalização de Atos e Contratos
Responsável: Cleiton Ferreira Anez - C.P.F n. 341.347.432-49
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Costa Marques
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
6 - Processo n. 02085/13 – Prestação de Contas
Interessados: Paulo Roberto Araujo Bueno - C.P.F n. 780.809.838-87,
Adriano Moura Silva - C.P.F n. 889.108.572-34, Nubia Cavalcante da Silva
- C.P.F n. 420.783.182-72
Responsável: Paulo Roberto Araujo Bueno - C.P.F n. 780.809.838-87,
Adriano Moura Silva - C.P.F n. 889.108.572-34, Nubia Cavalcante da Silva
- C.P.F n. 420.783.182-72
Assunto: Prestação de Contas - Exercício/2012
Jurisdicionado: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Guajará
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

Demeneghi Munari - C.P.F n. 385.315.859-53, Luciana Pereira da Silva
Lopes - C.P.F n. 581.507.652-04, Djalma Moreira da Silva - C.P.F n.
350.797.622-68, Solange Modena de Almeida Silveira - C.P.F n.
710.169.372-53, Rosemary Aparecida Dartiba - C.P.F n. 315.878.872-15,
ELIAS CRUZ DOS SANTOS - C.P.F n. 686.789.912-91, Dina Mara
Prudêncio - C.P.F n. 386.832.102-00, Clewerson Silva Faria - C.P.F n.
028.661.827-31, Adriana Cardoso dos Santos - C.P.F n. 680.470.532-72,
Gilvan Soares Barata - C.P.F n. 405.643.045-49, Moisés Ferreira dos
Santos - C.P.F n. 274.028.511-68, Gamaliel Antônio da Silva - C.P.F n.
237.523.512-68, Valceni Doré Gonçalves - C.P.F n. 242.242.862-20, Gilvan
José da Silva - C.P.F n. 115.683.642-53, Lucimar Aparecida Piva - C.P.F n.
175.344.532-91
Assunto: Tomada de Contas Especial - em cumprimento à Decisão n.
261/2013 - 1ª Câmara, proferida em 03/09/13 / exerc. 2013
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Cujubim
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
12 - Processo-e n. 01380/17 – Prestação de Contas
Responsável: Roberta Maria de Queiroz Figueiredo - C.P.F n.
569.368.694-91
Assunto: Prestação de Contas relativa ao exercício de 2016.
Jurisdicionado: Agência Reguladora de Saneamento Básico do Município
de Pimenta Bueno
Relator: Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
13 - Processo-e n. 01631/17 – Prestação de Contas
Responsável: Delmison Jose Alves de Morais - C.P.F n. 270.081.931-49
Assunto: Prestação de Contas - relativa ao exercício de 2016.
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Pimenta Bueno
Relator: Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
14 - Processo-e n. 02180/17 – Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Marcos José Rocha dos Santos - C.P.F n. 001.231.857-42,
Jeremias Mendes de Souza - C.P.F n. 084.577.478-60, Alessandro
Bernadino Morey - C.P.F n. 566.391.632-68, Maria Elilde Menezes dos
Santos - C.P.F n. 579.816.802-63
Assunto: Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento à
Decisão Monocrática 00402/15-DM-GCFCS-TC.
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS
Relator: Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

7 - Processo-e n. 01648/15 – Prestação de Contas
Interessados: Carlos Cezar Guaita - C.P.F n. 575.907.109-20, Andreia
Aparecida Vicentini Laurindo - C.P.F n. 721.206.812-87
Responsável: Carlos Cezar Guaita, Andreia Aparecida Vicentini Laurindo C.P.F n. 721.206.812-87
Assunto: Encaminha Prestação de Contas relativa ao exercício de 2014
Jurisdicionado: Instituto de Previdência de Nova Brasilândia
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

15 - Processo-e n. 02396/17 – Edital de Processo Simplificado
Responsável: Evandro Epifânio de Faria - C.P.F n. 299.087.102-06
Assunto: Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2017
Origem: Prefeitura Municipal de Rio Crespo
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

8 - Processo-e n. 01786/15 – Prestação de Contas
Interessada: Luciene Fernandes Gonçalves - C.P.F n. 688.174.102-25
Responsáveis: Deonice Alupp Alves - C.P.F n. 633.115.342-04, Marineide
Tomaz dos Santos - C.P.F n. 031.614.787-70
Assunto: Prestação de Contas - Exercício de 2012
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Campo Novo
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

16 - Processo-e n. 02081/17 – Edital de Processo Simplificado
Responsáveis: Jean Noujain Neto - C.P.F n. 581.358.042-53, Oscimar
Aparecido Ferreira - C.P.F n. 556.984.769-34, Wilma Aparecida do Carmo
Ferreira - C.P.F n. 855.995.229-20
Assunto: Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/2017-SEMEC.
Origem: Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

9 - Processo n. 01093/14 (Apenso Processo n. 02679/13) - Prestação de
Contas
Interessado: Carlos Cesar Guaita
Responsáveis: Carlos Cesar Guaita, Gerson Neves - C.P.F n.
272.784.761-00, Lauri Pedro Rockenbach - C.P.F n. 334.244.629-34
Assunto: Prestação de Contas - referente ao Exercício de 2013.
Jurisdicionado: Instituto de Previdência de Nova Brasilândia
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

17 - Processo-e n. 00431/17 – Edital de Processo Simplificado
Responsáveis: Jose Adauto dos Santos - C.P.F n. 418.896.142-20,
ANILDO ALBERTON - C.P.F n. 581.113.289-15
Assunto: Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/PMVA/2017.
Origem: Prefeitura Municipal de Vale do Anari
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

10 - Processo n. 02043/17 – (Processo Origem: 01902/14) - Recurso de
Revisão
Interessada: Marcia Pedrozo da Silva - C.P.F n. 607.952.202-00
Responsável: Sem Responsável
Assunto: Recurso de Revisão referente ao Acórdão AC1-TC 3191/16, Proc.
n. 01902/14 .
Jurisdicionado: Instituto de Previdência de Alvorada do Oeste
Relator: Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
11 - Processo n. 01364/13 – Tomada de Contas Especial
Interessados: Moisés Ferreira dos Santos - C.P.F n. 274.028.511-68,
Gilvan Soares Barata - C.P.F n. 405.643.045-49
Responsáveis: Silvio Oliveira Santos - C.P.F n. 322.793.882-00, Solange
Oliveira dos Santos - C.P.F n. 942.007.262-20, Mabelino Adolfo

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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18 - Processo n. 01882/13 – Fiscalização de Atos e Contratos
Responsáveis: Leni Matias - C.P.F n. 547.020.629-72, Jesualdo Pires
Ferreira Júnior - C.P.F n. 042.321.878-63, José Abreu Bianco - C.P.F n.
136.097.269-20
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos - supostas irregularidades na
contratação emergencial de empresa prestadora de serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, exercício de 2013.
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES
19 - Processo n. 02610/14 – Fiscalização de Atos e Contratos
Responsáveis: Alexandre Zandonadi Meneguelli - C.P.F n. 814.197.83220, Rui Vieira de Sousa - C.P.F n. 218.566.484-00
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos - Comunicado suposta
irregularidade - servidor emergencial ausentando-se de suas atividades
para cursar mestrado.
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Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES
20 - Processo n. 03711/14 – Fiscalização de Atos e Contratos
Responsáveis: Lucilene Ferreira Barbosa - C.P.F n. 426.216.079-34, Sueli
Alves Aragão - C.P.F n. 172.474.899-87, Júlio Olivar Benedito - C.P.F n.
927.422.206-82
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos - Contrato n. 062/PGE/2012,
celebrados com escolas reunidas rondoniense de ensino superior (FATEC)
- locação de imóvel para acolher a Escola Anísio Teixeira
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

2245, Renan de Sousa e Silva - OAB n. 6178, Hugo André Rios Lacerda OAB n. 5717, Verônica Verginia Domingos Rios Lacerda - OAB n. 5165,
Haroldo Lopes Lacerda - OAB n. 962
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES
27 - Processo n. 01666/14 – Tomada de Contas Especial
Responsável: José Antônio Batista - C.P.F n. 765.415.097-00
Assunto: Tomada de Contas Especial - PROC. 01-1601.01383-00/2013 E
01-1601.01391-00/2013 - irregularidades na aplicação de recursos do
Proafi pela EEEFM Laurinda GROFF
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

22 - Processo-e n. 01365/15 (Apenso Processo n. 00858/14) - Prestação
de Contas
Responsáveis: Jamilton Marques Silva - C.P.F n. 045.848.337-02,
Adineudo de Andrade - C.P.F n. 272.060.922-68
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2014
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Mirante da Serra
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

28 - Processo-e n. 02940/15 – Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Hevert Pires Bueno - C.P.F n. 683.802.162-53, marionete
sana assunção - C.P.F n. 573.227.402-20, Daniel Glaucio Gomes de
Oliveira - C.P.F n. 825.930.351-53, Júlio Olivar Benedito - C.P.F n.
927.422.206-82, Jorge Alberto Elarrat Canto - C.P.F n. 168.099.632-00,
Irany Freire Bento - C.P.F n. 178.976.451-34, Adilson Paiva Maria - C.P.F
n. 554.777.809-59, Soberana Transporte Coletivo Ltda. - CNPJ n.
84.744.200/0001-49
Assunto: Tomada de Contas Especial - Suposta ilegalidade cometida pela
empresa soberana transportes coletivos Ltda. Durante a execução do
contrato n. 039/PGE/2010.
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Educação
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

23 - Processo-e n. 01454/15 (Apenso Processo n. 00867/14) - Prestação
de Contas
Responsáveis: Jairo Cordeiro - C.P.F n. 450.884.627-00, Sodre Rodolfo
Wagmocher - C.P.F n. 069.895.897-79
Assunto: Exercício 2014
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Vale do Paraiso
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

29 - Processo-e n. 01036/17 – Análise da Legalidade do Ato de Admissão
Interessado: José Edcayr Simm - C.P.F n. 321.116.301-87
Responsável: Joelcimar Sampaio da Silva - C.P.F n. 192.029.202-06
Assunto: Análise da legalidade do ato de admissão - Edital de Concurso
Público n. 001/2011
Origem: Prefeitura Municipal de Porto Velho
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS

24 - Processo-e n. 01569/15 – Prestação de Contas
Responsáveis: Jailton Marques da Silva - C.P.F n. 009.610.227-60, Josue
Tomaz de Castro - C.P.F n. 592.862.612-68
Assunto: Exercício/2014
Jurisdicionado: Instituto de Previdência de Nova União
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

30 - Processo n. 00514/16 (Apensos Processos n. 00515/16, 00516/16,
00518/16) - Análise da Legalidade do Ato de Admissão
Interessados: Eliane Luiza Cardoso - C.P.F n. 512.377.172-72, Juliana
Carvalho da Mota Silva - C.P.F n. 802.780.272-53, Lourival Aparecido
Damazio - C.P.F n. 469.087.652-53, Laizir Pereira da Costa Garcia - C.P.F
n. 421.108.902-15, Otacinete Pereira de Oliveira - C.P.F n. 421.732.30263, Heloísa Lopes Maltezo Saiter - C.P.F n. 739.294.092-91, Simone Alves
de Oliveira Costa - C.P.F n. 733.501.762-91, Darlene Mary Campos - C.P.F
n. 722.674.452-04, Daniela Souza dos Santos Maciel - C.P.F n.
266.122.588-96, Gleison Santana da Silva - C.P.F n. 667.466.472-34,
Eliane Maria Brandão - C.P.F n. 848.943.002-06, Thiago Guzansky de
Lima - C.P.F n. 811.962.962-00, Irlan Cordeiro de Souza - C.P.F n.
791.489.212-20, Jakson Arlam Ferrete - C.P.F n. 044.974.486-81,
Jaqueline Motter - C.P.F n. 618.740.432-72, Queli Cristine Pinheiro Falcão
- C.P.F n. 607.596.822-91, Milton Fernandes Jacinto Junior - C.P.F n.
889.895.182-53, Maria Rosa Rodrigues - C.P.F n. 640.260.432-15, Maria
da Conceição Olimpio Souza - C.P.F n. 221.396.132-87
Responsável: Helena da Costa Bezerra - C.P.F n. 638.205.797-53
Assunto: Análise da legalidade do ato de admissão
Origem: Governo do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS

21 - Processo-e n. 01231/17 – Prestação de Contas
Responsável: Edimara da Silva - C.P.F n. 518.164.742-15
Assunto: Prestação de Contas - Exercício de 2016
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Monte Negro
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES

25 - Processo-e n. 00827/17 (Apensos Processos n. 01881/17 e 02070/17)
- Representação
Interessados: Instituto Brasileiro de Políticas Públicas - Ibrapp - CNPJ n.
09.611.589/0001-39
Responsável: Cot - Clínica de Ortopedia E Traumatologia Ltda - ME CNPJ n. 15.343.998/0001-02, Maiza Braga Barbeto - C.P.F n.
219.810.272-20, Márcio Rogério Gabriel - C.P.F n. 302.479.422-00,
Williames Pimentel de Oliveira - C.P.F n. 085.341.442-49
Assunto: Supostas irregularidades no procedimento licitatório regido pelo
Edital de Pregão Eletrônico n. 295/2016/DELTA/SUPEL
Jurisdicionado: Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL
Advogados: Sandra Maria Feliciano da Silva - OAB n. 597, Nelson Canedo
Motta - OAB n. 2721, Igor Habib Ramos Fernandes - OAB n. 5193,
Cristiane Silva Pavin - OAB n. 8221, Erika Camargo Gerhardt - OAB n.
1911, Luiz Felipe da Silva Andrade - OAB n. 6175, Richard Campanari OAB n. 2889
Relator: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES
26 - Processo n. 02937/13 – Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Brasil Partners Asset Management S/A - Drachma Capital CNPJ n. 10.749.030/0001-59, BNY MELLON Serviços Financeiros
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A - CNPJ n.
02.201.501/0001-61, João Paulo Ribeiro Barbosa - C.P.F n. 716.465.31272, Gilton Rodrigues de Moura - C.P.F n. 418.713.752-15, Márcia Regina
Cardoso Bilheiro Zanella - C.P.F n. 647.521.781-68, Rosemeire Marques
da Silva Vasconcelos - C.P.F n. 623.521.212-72, Autimio Leão Martins C.P.F n. 996.319.117-72, Jaqueline Marques da Silva - C.P.F n.
889.319.352-34, Paulo Werton Joaquim dos Santos - C.P.F n.
386.191.302-00, Jean Carlos dos Santos - C.P.F n. 723.517.805-15
Assunto: Tomada de Contas Especial - n. 1.486/GABINETE/2013
Jurisdicionado: Instituto de Previdência de Jaru
Advogados: Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro & Scaff
Advogados - OAB n. , Juliane dos Santos Silva - OAB n. 4631, Avelino e
Costa Advogados Associados - OAB n. 0066-13, Gilson Mariano Noelves OAB n. 6446, Bruna Moura de Freitas - OAB n. 6057, Hudson da Costa
Pereira - OAB n. 6084, Flademir Raimundo de Carvalho Avelino - OAB n.
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31 - Processo-e n. 05371/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessados: Izabel Vieira Silva Yamamoto - C.P.F n. 774.646.562-53,
Bruno Guimarães Tavares - C.P.F n. 084.487.064-12, Aurora wanderly
gusmao - C.P.F n. 513.993.009-97, Jaqueline Maria Venturelle Silva,
Patrícia da Silva Moura Polinski
Responsáveis: Miguel Camara Novaes - C.P.F n. 283.959.482-04, Valentin
Gabriel - C.P.F n. 552.019.899-34
Assunto: Análise da legalidade do ato de admissão - Edital de concurso
público n. 001/2013/PMV
Origem: Prefeitura Municipal de Vilhena
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
32 - Processo-e n. 05763/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessados: Rosany Queiros de Oliveira - C.P.F n. 829.312.672-87,
Tamara Cristiane de Oliveira Higashi - C.P.F n. 578.748.160-72
Responsável: Karina Miguel Sobral - C.P.F n. 261.588.748-33, Alvaro Kalix
Ferro - C.P.F n. 441.907.271-72
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Assunto: Ofício n° 1594/17/Seacont/Conac/Seaic/PRESI/TJRO Encaminha processo n°0020713-73.2017.8.22.8000 requerente Rosany
Queiros de oliveira e outros.
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
33 - Processo-e n. 05759/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessado: Hudson Cascaes Matos - C.P.F n. 025.119.923-10
Responsável: Alex Balmant - C.P.F n. 031.530.097-32
Assunto: Análise da Legalidade dos Atos de Admissão Edital de Concurso
Público n. 001/2015.
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
34 - Processo-e n. 05407/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessadas: Jessica Muniz Bezerra Montandon - C.P.F n. 094.871.72467, Ana Augusta Guterres Silva - C.P.F n. 014.933.303-06
Responsável: Ilisir Bueno Rodrigues - C.P.F n. 327.163.622-20
Assunto: Análise da Legalidade dos Atos de Admissão Edital de Concurso
Público n º 001/2015.
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
35 - Processo-e n. 05400/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessado: Antonio Ângelo Vilas Bôas Gomes - C.P.F n. 800.981.002-97
Responsável: Alex Balmant - C.P.F n. 031.530.097-32
Assunto: Análise da legalidade dos Atos de Admissão Edital de Concurso
Público n. 001/2015.
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
36 - Processo-e n. 05780/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessada: Susana Torres Magalhães - C.P.F n. 841.789.732-15
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Análise da Legalidade dos Atos de Admissão Edital de Concurso
Público N° 001/2013.
Origem: Prefeitura Municipal de Vilhena
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
37 - Processo-e n. 06256/17 – Aposentadoria
Interessada: Sonia Maria Ferreira Cavalcante - C.P.F n. 142.495.022-87
Responsável: Paulo Belegante - C.P.F n. 513.134.569-34
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência de Ariquemes
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
38 - Processo-e n. 03641/17 – Aposentadoria
Interessada: Maria da Silva Medeiros de Almeida - C.P.F n. 606.620.85272
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
39 - Processo-e n. 02800/17 – Aposentadoria
Interessada: Ana Maria Fanchini - C.P.F n. 049.370.688-73
Responsável: Helena Fernandes Rosa dos Reis Almeida - C.P.F n.
390.075.022-04
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência de Vilhena
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
40 - Processo-e n. 05614/17 – Aposentadoria
Interessada: Delice Lima dos Santos - C.P.F n. 149.363.053-91
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
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41 - Processo-e n. 00375/17 – Aposentadoria
Interessada: Maria da Conceição Gerônimo de Lima - C.P.F n.
479.033.842-87
Responsável: Sydney Dias da Silva - C.P.F n. 822.512.747-15
Assunto: Aposentadoria municipal
Origem: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais
de Guajará-Mirim
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
42 - Processo n. 00757/08 (Apenso Processo n. 03670/08– Aposentadoria)
Interessada: Marta Maria de Oliveira Lopes - C.P.F n. 096.024.293-72
Responsável: Valdir Alves da Silva
Assunto: Aposentadoria estadual
Origem: Secretaria de Estado de Administração
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
43 - Processo-e n. 05012/17 – Aposentadoria
Interessado: Jose Pereira de Souza - C.P.F n. 328.309.399-72
Responsável: Carlos Cezar Guaita - C.P.F n. 575.907.109-20
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência de Nova Brasilândia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
44 - Processo n. 02194/07 – Aposentadoria
Interessado: Francisco de Souza Costa - C.P.F n. 038.808.501-00
Responsável: Neodi Carlos Francisco de Oliveira - C.P.F n. 240.747.99987
Assunto: Aposentadoria estadual
Origem: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Suspeição: Conselheiro BENEDITO ANTONIO ALVES
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
45 - Processo-e n. 05011/17 – Aposentadoria
Interessado: Josiel Muniz de Souza - C.P.F n. 225.317.699-00
Responsável: Amauri Valle - C.P.F n. 354.136.209-00
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência de Machadinho do Oeste
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
46 - Processo n. 01392/12 – Aposentadoria
Interessada: Maria das Graças Cavalcante Moura Pinto Bonadiman - C.P.F
n. 131.510.024-04
Responsável: João Pereira da Silva - C.P.F n. 191.204.946-53
Assunto: Aposentadoria municipal
Origem: Instituto de Previdência de Buritis
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
47 - Processo-e n. 04043/17 – Aposentadoria
Interessada: Zenilda Pereira de Sousa - C.P.F n. 207.797.202-53
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
48 - Processo n. 00800/10 – Aposentadoria
Interessado: José Soares da Rocha - C.P.F n. 580.854.759-87
Responsável: Nilton Cesar Moreira - C.P.F n. 631.844.352-53
Assunto: Aposentadoria municipal
Origem: Prefeitura Municipal de Nova União
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
49 - Processo-e n. 04042/17 – Aposentadoria
Interessada: Maria Angelica Guedes - C.P.F n. 090.634.712-20
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
50 - Processo n. 04665/12 – Aposentadoria
Interessado: José Campelo Alexandre - C.P.F n. 035.777.082-04
Responsável: Walter Silvano Gonçalves Oliveira - C.P.F n. 303.583.376-15
Assunto: Aposentadoria estadual
Origem: Secretaria de Estado de Administração
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
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51 - Processo-e n. 04041/17 – Aposentadoria
Interessada: Sebastiana Maria de Sales Santos - C.P.F n. 188.773.972-68
Responsável: Roney da Silva Costa - C.P.F n. 204.862.192-91
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
52 - Processo-e n. 05987/17 – Aposentadoria
Interessada: Adelaide Maria dos Santos Pereira Magalhaes - C.P.F n.
918.405.038-15
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
53 - Processo-e n. 06004/17 – Aposentadoria
Interessado: Geraldo Alves dos Santos - C.P.F n. 060.202.753-53
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
54 - Processo-e n. 06005/17 – Aposentadoria
Interessado: Antonio Aldemir Oliveira Castro - C.P.F n. 029.543.971-87
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
55 - Processo-e n. 06010/17 – Aposentadoria
Interessada: Dirce Maria de Lima Santos - C.P.F n. 326.646.992-53
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
56 - Processo-e n. 06011/17 – Aposentadoria
Interessado: Valter Coitinho Passos - C.P.F n. 214.596.812-15
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
57 - Processo n. 03660/08 – Pensão Civil
Interessada: Gabriela Pereira Monteiro de Souza - C.P.F n. 007.347.21234
Responsável: Cicero Alves de Noronha Filho - C.P.F n. 349.324.612-91
Assunto: Pensão municipal
Origem: Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
58 - Processo-e n. 03412/17 – Pensão Militar
Interessados: Jociane Pacheco Dziecheiarz - C.P.F n. 016.807.032-42,
Mikele Pacheco Dziecheiarz - C.P.F n. 059.565.382-01, Adalgiza Pacheco
Silva Dziecheiarz - C.P.F n. 576.574.592-04
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Pensão Policial Militar.
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
59 - Processo-e n. 03834/17 – Pensão Militar
Interessada: Sueli da Silva Pinto Garcia - C.P.F n. 047.363.828-21
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
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Assunto: Pensão policial militar
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
60 - Processo-e n. 02429/17 – Reserva Remunerada
Interessada: Dilma Almeida Barbosa - C.P.F n. 304.688.332-34
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - C.P.F n.
341.252.482-49
Assunto: Reserva remunerada
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
61 - Processo-e n. 02138/17 – Reserva Remunerada
Interessado: Sergio Dacir Regianei - C.P.F n. 251.043.302-49
Responsável: Universa Lagos - C.P.F n. 326.828.672-00
Assunto: Reserva remunerada
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS
62 - Processo-e n. 05412/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessado: Bruno Lazaro dos Santos, Fábio Júnior da Silva ferreira C.P.F n. 014.886.031-11
Responsável: Hans Lucas Immich
Assunto: Análise da Legalidade dos Atos de admissão Edital de Concurso
Público n. 001/2015.
Origem: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
63 - Processo-e n. 05457/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessados: Marinalva moreira de Almeida - C.P.F n. 618.957.842-04,
Felipe Amorim de Oliveira - C.P.F n. 902.545.202-78
Responsável: Nilton Caetano De Souza - C.P.F n. 090.556.652-15
Assunto: Análise da Legalidade dos Atos de Admissão Edital de Concurso
Público n. 001/2015.
Origem: Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
64 - Processo-e n. 05403/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessada: Viviane Selhorst e Silva Crochi Ledesma - C.P.F n.
687.289.482-20
Responsável: Marcus Edson de Lima - Defensor Público-Geral do Estado
Assunto: Análise da legalidade do ato de admissão - Edital de concurso
público n. 001/2015
Origem: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
65 - Processo-e n. 05405/17 – Analise da Legalidade do Ato de Admissão Concurso Público Estatutário
Interessada: andressa taynara da silva reis - C.P.F n. 980.183.612-15
Responsável: Hans Lucas Immich
Assunto: Análise da legalidade dos atos de admissão - Edital de Concurso
Público n. 001/2015
Origem: Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
66 - Processo-e n. 04729/17 – Aposentadoria
Interessado: José Bráz Guimarães - C.P.F n. 131.853.064-49
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
67 - Processo-e n. 05599/17 – Aposentadoria
Interessada: Laurita Iracema da Fonseca Silva - C.P.F n. 191.284.102-97
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
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Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
68 - Processo-e n. 05603/17 – Aposentadoria
Interessado: Manoel Gomes Rievert - C.P.F n. 585.431.128-34
Responsável: Universa Lagos
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
69 - Processo-e n. 04730/17 – Aposentadoria
Interessada: Rosangela Rosa do Nascimento - C.P.F n. 397.513.849-15
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
70 - Processo-e n. 05481/17 – Aposentadoria
Interessada: Maria Auxiliadora Piedade de Oliveira - C.P.F n. 113.525.23272
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
71 - Processo-e n. 05485/17 – Aposentadoria
Interessada: Lenilda Maria da Silva - C.P.F n. 107.115.622-53
Responsável: Roney da Silva Costa - C.P.F n. 204.862.192-91
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
72 - Processo-e n. 03825/17 – Aposentadoria
Interessado: Arno Joao Webler - C.P.F n. 275.106.200-82
Responsável: Universa Lagos
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
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Interessada: Maria Alita Leao de Souza - C.P.F n. 091.076.572-34
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
77 - Processo-e n. 05588/17 – Aposentadoria
Interessado: Lino Borges de Lima - C.P.F n. 234.483.349-87
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
78 - Processo-e n. 05596/17 – Aposentadoria
Interessado: Francisco Mota Leite - C.P.F n. 191.109.282-00
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
79 - Processo-e n. 05618/17 – Aposentadoria
Interessada: Maria Antonieta dos Santos Costa - C.P.F n. 057.515.861-15
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
80 - Processo-e n. 05484/17 – Aposentadoria
Interessada: Helena Carvalho Rosa Alves - C.P.F n. 288.107.832-04
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
81 - Processo-e n. 04501/17 – Aposentadoria
Interessado: Elci Inacio Garcia de Souza - C.P.F n. 581.145.992-00
Responsável: Izolda Madella - C.P.F n. 577.733.860-72
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência de Campo Novo de Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA

73 - Processo-e n. 04510/17 – Aposentadoria
Interessada: Elenice Aparecida Oliveira Pereira - C.P.F n. 183.284.232-00
Responsável: Maria Jose Alves de Andrade - C.P.F n. 286.730.692-20
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais
de Nova Mamoré
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA

82 - Processo-e n. 05009/17 – Aposentadoria
Interessada: Malvina Baldoino de Oliveira - C.P.F n. 054.621.908-08
Responsável: Amauri Valle - C.P.F n. 354.136.209-00
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência de Machadinho do Oeste
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA

74 - Processo-e n. 04511/17 – Aposentadoria
Interessado: Jose Francisco de Abreu - C.P.F n. 115.126.872-00
Responsável: Maria Jose Alves de Andrade - C.P.F n. 286.730.692-20
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais
de Nova Mamoré
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA

83 - Processo-e n. 05474/17 – Aposentadoria
Interessada: Mafalda Pomini dos Santos - C.P.F n. 638.182.729-72
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA

75 - Processo-e n. 04506/17 – Aposentadoria
Interessada: Maria Anadina de Oliveira - C.P.F n. 386.645.002-82
Responsável: Quesia Andrade Balbino Barbosa - C.P.F n. 559.661.282-00
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência de Mirante da Serra
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA

84 - Processo-e n. 05475/17 – Aposentadoria
Interessada: Maria Bernarda Pires - C.P.F n. 555.187.969-00
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA

76 - Processo-e n. 05477/17 – Aposentadoria
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85 - Processo-e n. 03835/17 – Pensão Militar
Interessada: Simone Fernandes Santos - C.P.F n. 958.307.152-87
Responsável: Universa Lagos
Assunto: Pensão Policial Militar
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
86 - Processo-e n. 03402/17 – Reserva Remunerada
Interessado: Raimundo Nonato Brito Glória - C.P.F n. 340.965.822-04
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Reserva remunerada
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
87 - Processo-e n. 03405/17 – Reserva Remunerada
Interessado: Luiz Rodrigues dos Santos - C.P.F n. 414.021.623-91
Responsável: Maria Rejane S. dos Santos Vieira
Assunto: Reserva remunerada
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia
Relator: Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA
SILVA
Porto Velho, 1º de dezembro de 2017.
BENEDITO ANTÔNIO ALVES
Conselheiro Presidente da 1ª Câmara
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