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ACORDAM os Senhores Conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator,
Conselheiro Substituto LUCIVAL FERNANDES, por UNANIMIDADE de
votos, em:
I – Julgar irregular a Tomada de Contas Especial, com supedâneo no
artigo 16, III, ‘c’ da Lei Complementar nº 154/96;

Cons. EDILSON DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE
Cons. VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE
Cons. PAULO CURI NETO
CORREGEDOR
Cons. BENEDITO ANTÔNIO ALVES
PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA
Cons. JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA
Cons. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
OUVIDOR
Cons. WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA
PRESIDENTE DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS
OMAR PIRES DIAS
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
YVONETE FONTINELLE DE MELO
PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ERNESTO TAVARES VICTORIA
CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA
PROCURADORA
ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS
PROCURADOR

Deliberações do Tribunal Pleno, Decisões Singulares,
Editais de Citação, Audiência e Ofício, Termos de Alerta
e Outros
Administração Pública Estadual
Poder Executivo

II – Imputar débito ao Senhor Antônio Moreira Barros, no valor de R$
824,31, devidamente atualizado, com fulcro no artigo 19 da Lei
Complementar nº 154/96, correspondente à diferença entre a remuneração
integral do cargo em comissão e as verbas de representação, recebido em
decorrência da acumulação remunerada de cargos;
III – Determinar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste
Acórdão no Diário Oficial do Estado, para que o Senhor Antônio Moreira de
Barros proceda ao recolhimento aos cofres do Tesouro Estadual, do valor
consignado no item II, devidamente acrescidos de juros e correções legais;
IV – Autorizar a cobrança judicial, após transitado em julgado o acórdão e
não procedido do débito fixado no item II, nos termos do artigo 27, II da Lei
Complementar nº 154/96, combinado com o artigo 36, II do Regimento
Interno desta Corte;
V - Sobrestar os autos na Procuradoria Geral do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, para o acompanhamento do feito;
VI - Expedir ofício às autoridades elencadas no item 5.0 do Parecer nº
124/02 (fl. 1.092), informando-as de que a EMATER é entidade que
compõe a administração indireta (empresa pública), estando sujeita às
regras jurídicas que recaem sobre a administração pública, dentre elas a
do concurso público e da licitação;
Participaram da Sessão o Conselheiro VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA;
o Conselheiro Substituto LUCIVAL FERNANDES (Relator); o Conselheiro
Presidente ROCHILMER MELLO DA ROCHA; a Procuradora do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE
OLIVEIRA.
Sala das Sessões, 03 de julho de 2007
ROCHILMER MELLO DA ROCHA
Conselheiro Presidente da 1ª Câmara

LUCIANA APARECIDA BEZERRA LOPES
DE ALBUQUERQUE:04546658494
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LUCIVAL FERNANDES
Conselheiro Substituto Relator
ÉRIKA PATRÍCIA S. DE OLIVEIRA
Procuradora do M.P. junto ao TCE-RO

DECISÃO MONOCRÁTICA
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outros de revisão, que visaram reduzir o risco de distorção a um nível
considerado aceitável para os propósitos deste trabalho.
24. Com base nos procedimentos de asseguração limitada efetuados, não
se identificou nenhum fato que leve a acreditar que a referida
demonstração contábil não apresenta adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, os recebimentos de recursos relativos à arrecadação
de tributos, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei Federal
n. 4.320/64 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019.

PROCESSO N. : 00420/2019
CATEGORIA : Acompanhamento de Gestão
SUBCATEGORIA : Acompanhamento da Receita do Estado
ASSUNTO : Apuração dos valores relativos aos repasses financeiros
duodecimais, referentes ao mês de fevereiro de 2019
JURISDICIONADO : Secretaria de Estado de Finanças
RESPONSÁVEIS : Marcos José Rocha dos Santos, CPF n. 001.231.85742
Chefe do Poder Executivo Estadual
Luis Fernando Pereira da Silva, CPF n. 192.189.402-44
Secretário de Estado de Finanças
Franco Maegaki Ono, CPF n. 294.543.441-53
Secretário Adjunto de Estado de Finanças
Jurandir Cláudio D’adda, CPF n. 438.167.032-91, CRC-RO 007220/O-0
Superintendente de Contabilidade
INTERESSADOS : Governo do Estado de Rondônia
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Ministério Público do Estado de Rondônia
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Defensoria Pública do Estado de Rondônia
Controladoria Geral do Estado de Rondônia
RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves

4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
25. Por todo o exposto, submetemos os presentes autos ao Conselheiro
Relator, sugerindo, à guisa de proposta de encaminhamento, a adoção das
seguintes providências:
Ao Poder Executivo
I. DETERMINAR com efeito imediato, com fundamento no art. 11, §3º da
Lei 4.337/2018, que repasse aos Poderes e aos Órgãos Autônomos o
duodécimo do mês de fevereiro de 2019, conforme apurado no
demonstrativo a seguir:
Poder/
Órgão Autônomo Coeficiente
(a) Duodécimo

DM-0016/2019-GCBAA

(b) = (a) x (Base de Cálculo R$ 465.840.937,53)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO
DA RECEITA DO ESTADO. FISCALIZAÇÃO DOS REPASSES
DUODECIMAIS PELO PODER EXECUTIVO AOS DEMAIS PODERES E
ÓRGÃOS AUTÔNOMOS ESTADUAIS. NECESSIDADE DE SER
REFERENDADO PELO PLENO.

Assembleia Legislativa 4,79% 22.313.780,91
Poder Judiciário 11,31% 52.686.610,03
Ministério Público 5,00% 23.292.046,88

Versam os autos sobre o procedimento de Acompanhamento da Receita
Estadual, relativo a arrecadação realizada no mês de janeiro de 2019,
instaurado com fundamento na Instrução Normativa n. 48/2016-TCE-RO,
com o objetivo de apurar o montante dos repasses financeiros duodecimais
a serem efetuados pelo Poder Executivo aos demais Poderes e Órgãos
Autônomos do Estado de Rondônia, até o dia 20 de fevereiro de 2019, de
acordo com os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentarias
referente ao exercício de 2019 (Lei Estadual n. 4.337/2018) e na legislação
de regência.
2. O Poder Executivo Estadual, por meio da Superintendência Estadual de
Contabilidade, encaminhou os documentos dentro do prazo estabelecido
na Instrução Normativa n. 48/2016-TCE-RO.
3. Ato contínuo, a Secretaria Geral de Controle Externo desta Corte, pela
Diretoria de Controle VI – Contas de Governo, analisou amiúde a questão
concluindo , ipsis litteris:

Tribunal de Contas 2,70% 12.577.705,31
Defensoria Pública 1,34% 6.242.268,56
Fonte: Tabela 9 - Apuração dos valores correspondente aos repasses
financeiros a serem efetuados aos Poderes e Órgãos Autônomos
Aos Poderes e Órgãos Autônomos
II. RECOMENDAR cautela na realização da despesa, que deve manter,
durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio com a receita
arrecadada, de modo a reduzir ao mínimo o risco de eventuais
insuficiências financeiras. [...]
4. É o necessário a relatar, passo a decidir.

3 CONCLUSÃO
22. O objetivo do presente trabalho consiste em apurar os valores dos
repasses duodecimais, a serem efetuados até o dia 20 de fevereiro de
2019 pelo Poder Executivo, aos demais Poderes e Órgãos Autônomos, em
conformidade com o critério estabelecido pela LDO 2019 e se baseando
nas informações sobre a arrecadação realizada no mês de dezembro de
2018 da Fonte/Destinação 0100 – recursos não vinculados, apresentadas
pela Secretaria de Estado de Finanças.
23. Com o objetivo de obter confiabilidade sobre a informação
apresentada, foram executados procedimentos de asseguração limitada e

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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5. Compulsando os autos em testilha, observa-se do Exame Técnico (ID
722421) que foi realizada a apuração dos valores dos repasses
duodecimais a serem destinados aos Poderes e Órgãos Autônomos, com
base nas informações sobre a arrecadação da receita Fonte/Destinação
0100 - Recursos do Tesouro/Ordinários (somatória das Fontes de
Recursos 0100 - Recursos do Tesouro/Ordinários, 0110 - Recursos para
Apoio das Ações e Serviços de Saúde, 0112- Recursos Destinados à
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 0147 – recursos de
Contingenciamento Especial e 01100 – Recursos Ordinários Contrapartida), referente ao período de 1º a 31 de dezembro de 2018,
encaminhados pela Superintendência Estadual de Contabilidade.
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6. A Constituição do Estado de Rondônia em seu artigo 137, estabelece a
obrigatoriedade de o Poder Executivo realizar a transferência financeira
dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos
os créditos suplementares e especiais, ao Poder Judiciário, ao Poder
Legislativo, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Defensoria
Pública, até o dia 20 (vinte) de cada mês, em duodécimos.
7. A Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2019 (Lei
Estadual
n. 4.337/2018), fixou a base de cálculo e os correspondentes percentuais
destinados a cada um dos Poderes e Órgãos Autônomos, nestes termos:

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

2.1 Revisão do Demonstrativo da Arrecadação por Fonte de Recursos –
Recursos não vinculados (Fonte 0100)
10. O procedimento de revisão analítica consiste na avaliação de
informações financeiras por meio da análise de relações plausíveis entre
dados financeiros e não financeiros. Os procedimentos analíticos também
englobam a necessária investigação de flutuações ou relações
identificadas que são inconsistentes com outras informações pertinentes
ou que diferem dos valores esperados de forma significativa.
Gráfico 1 Comparativo da receita da fonte 0100 realizada e a previsão
(deduzidas as transferências constitucionais e as contribuições para
formação do FUNDEB).

Art. 11. [...]
Tabela 1: Fonte 0100 - Orçado x Arrecadado - 2019
§ 1º. No exercício financeiro de 2019, a distribuição financeira aos Poderes
e Órgãos, indicados no caput, incidirá sobre o Total da Receita realizada
da Fonte/Destinação 0100 - Recursos do Tesouro/Ordinários pelo Poder
Executivo, exceto a da Defensoria Pública do Estado - DPE, deduzidas
somente as transferências constitucionais aos municípios e as
contribuições para formação do FUNDEB.

Mês
Sazonalidade

§ 2º. Os percentuais de participação indicados no caput são:

Orçado 2019 (a) Arrecadado 2019 (b) Variação Absoluta (Real – Previsto)
(b-a) % Variação em relação ao previsto

I - Assembleia Legislativa - ALE: 4,79%;

Janeiro 8,49% 422.304.911 465.579.878 43.274.968 10,25%

II - Poder Executivo: 74,86%;

Fevereiro 8,08% 401.910.916

III - Poder Judiciário: 11,31%;

Março 7,54% 375.050.533

IV - Ministério Público - MP: 5,00%;

Abril 7,69% 382.511.751

V - Tribunal de Contas do Estado - TCE: 2,70 %; e

Maio 8,69% 432.253.201

VI - Defensoria Pública do Estado: 1,34%.

Junho 8,66% 430.760.957

§ 3º. Para efeito de apuração dos repasses previstos no § 1º deste artigo, o
Poder Executivo informará até o dia 8 (oito) do mês subsequente o
montante da arrecadação especificado pela Fonte/Destinação 0100 Recursos Ordinários Realizada, acompanhado dos documentos
comprobatórios, ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, o qual se
pronunciará nos termos da Instrução Normativa nº 48/2016/TCE-RO.

Julho 8,19% 407.382.476

§ 4º. Não havendo o cumprimento do § 3º por parte do Poder Executivo,
fica o Tribunal de Contas do Estado - TCE autorizado a informar os valores
dos respectivos repasses, podendo optar pelos repasses tendo como
referência o cronograma desembolso. Neste caso, eventual diferença no
repasse deve se processar no mês subsequente.

Agosto 8,12% 403.900.574
Setembro 7,59% 377.537.606
Outubro 7,83% 389.475.554
Novembro 7,98 % 396.936.771
Dezembro 11,13% 553.622.339

§ 5º. Em virtude da reclassificação das fontes de recursos previstas no
artigo 5º, §§ 7º, 8º e 9º desta Lei, e para efeito do disposto de que trata o
caput e os §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, considera-se como Fonte/Destinação
0100 - Recursos do Tesouro/Ordinários, a somatória das Fontes de
Recursos 0100 - Recursos do Tesouro/Ordinários, 0110 - Recursos para
Apoio das Ações e Serviços de Saúde, 0112- Recursos Destinados à
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 0133 - Remuneração de
Depósitos Bancários.
8. A Secretaria Geral de Controle Externo, por meio da Diretoria de
Controle VI – Contas de Governo, após a análise da documentação,
Relatório Técnico (ID 722421), realizou a aferição da base de cálculo e dos
correspondentes percentuais a serem destinados aos Poderes e Órgãos
Autônomos, como consignado no parágrafo 3, desta decisão.
9. Dessa forma, transcrevo in litteris excertos do Relatório da Unidade
Instrutiva desta Corte de Contas:

Acumulado até JAN/19 8,49% 422.304.911 465.579.878 43.274.968
10,25%
Fonte: Documento n. 01249/19 (ID: 347386 ou ID=721632)
11. De acordo com o gráfico e tabela 1, a arrecadação líquida na Fonte de
Recursos do Tesouro (Fonte 0100) alcançou a cifra de R$ 465.579.878 em
janeiro/2019, ante a um valor previsto de R$ 422.304.911, que significou
um excesso de R$ 43.274.968, ou seja 10,25% superior à previsão
ajustada pela sazonalidade.
12. Em comparação com o mesmo período do exercício anterior (tabela 2),
verifica-se crescimento de 17,16% da arrecadação acumulada até 31 de
janeiro de 2019. Em termos reais, a arrecadação da fonte 0100 apresentou
crescimento real de 12,90% para o período acumulado .

[...]
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Tabela 2: Fonte 0100 - Variação com relação ao mesmo período do ano
anterior
Mês Arrecadado 2018 (a) Arrecadado 2019 (b) % Variação
2019/2018
Mensal
Janeiro 397.382.726 465.579.878 17,16%
Acumulado 397.382.726 4.340.096.952 17,16%

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Fonte: Documento n. 01249/19 (ID: 347386 ou ID=721632)
15. A arrecadação de IPVA frustrou o previsto para o mês de janeiro em
R$ 123.231.
No acumulado do exercício (até 31 de janeiro de 2019), comparado com o
mesmo período do ano anterior (2018), houve crescimento real de 12,66%
na arrecadação.
Tabela 4: Arrecadação do IPVA
11180121 – IPVA

Variação Acumulada % Real (deflacionada pelo IPCA) 12,90%

Mês Sazonalidade (%) Arrecadação realizada 2018 Receita Prevista LOA
2019 Arrecadação realizada 2019 Excesso / (Frustração) % 19/18

Fonte: Documento n. 01249/19 (ID: 347386 ou ID=721632)

janeiro 8,49% 27.017.490 31.709.810 31.586.580 -123.231 16,91%

13. As tabelas seguintes procuram sintetizar a evolução destas receitas, de
maneira a subsidiar a análise do comportamento e a previsão para os
meses seguintes.

fevereiro 8,08% 21.728.458 30.178.477
março 7,54% 31.013.024 28.161.598

14. Em relação ao IRRF, se verificou que houve uma frustração na ordem
de R$ 150 mil em relação ao previsto para o mês de janeiro. No
acumulado, a arrecadação deste tributo registra frustração de R$ 150.773
mil, em contrastes com o crescimento observado de 67,03% (60,96% real)
em relação ao mesmo período do exercício anterior (2018).

abril 7,69% 30.520.370 28.721.842
maio 8,69% 31.588.469 32.456.802

Tabela 3: Arrecadação do IRRF

junho 8,66% 31.413.750 32.344.754

Mês Sazonalidade (%) Valor Arrecadado 2018 Previsão 2019 Valor
Arrecadado 2019 Excesso/

julho 8,19% 33.522.363 30.589.322
agosto 8,12% 29.830.267 30.327.875

frustração % 19/18
setembro 7,59% 18.834.326 28.348.346
janeiro 8,49% 21.993.373 36.887.097 36.736.324 -150.773 67,03%
outubro 7,83% 17.369.888 29.244.737
fevereiro 8,08% 31.580.578 35.105.742
novembro 7,98% 10.619.970 29.804.981
março 7,54% 34.993.569 32.759.566
dezembro 11,13% 10.085.155 41.570.105
abril 7,69% 34.091.477 33.411.281
Acumulado 8,49% 27.017.490 31.709.810 31.586.580 -123.231 16,91%
maio 8,69% 31.687.598 37.756.051
Variação % Real (deflacionada pelo IPCA) 12,66%
junho 8,66% 27.416.091 37.625.708
Fonte: Documento n. 01249/19 (ID: 347386 ou ID=721632)
julho 8,19% 33.726.454 35.583.666
agosto 8,12% 31.101.496 35.279.532
setembro 7,59% 27.728.058 32.976.804

16. O FPE apresentou, no mês de janeiro/19, excesso em relação ao
previsto para o respectivo mês no montante de R$ 43.317.463. No
acumulado, comparando-se com o mesmo período do ano anterior, o
resultado foi positivo em 22,88%. Considerada a inflação, medida pelo
IPCA, o desempenho da arrecadação do ano é favorável, apresentando
crescimento real de 18,41%.

outubro 7,83% 34.823.238 34.019.549
Tabela 5: Arrecadação do FPE
novembro 7,98% 26.049.461 34.671.265
17180111 – FPE
dezembro 11,13% 60.475.288 48.357.290
Acumulado 8,49% 21.993.373 36.887.097 36.736.324 -150.773 67,03%
Variação % Real (deflacionada pelo IPCA) 60,96%

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

Mês Sazonalidade (%) Arrecadação realizada 2018 Receita Prevista LOA
2019 Arrecadação realizada 2019 Excesso / (Frustração) % 19/18
janeiro 8,49% 217.373.027 223.799.032 267.116.495 43.317.463 22,88%

Documento assinado eletronicamente,
utilizando certificação digital da ICP-Brasil.

5
Porto Velho - RO

DOeTCE-RO – nº 1810 ano IX

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

fevereiro 8,08% 289.939.866 212.991.305

novembro 7,98% 338.489.073 301.375.261

março 7,54% 192.720.583 198.756.737

dezembro 11,13% 354.000.926 400.854.793

abril 7,69% 202.719.410 202.710.784

Acumulado 8,49% 312.637.350 312.020.673 334.585.123 22.564.450
7,02%

maio 8,69% 248.666.815 229.071.094
Variação % Real (deflacionada pelo IPCA) 3,13%
junho 8,66% 236.394.861 228.280.285
Fonte: Documento n. 01249/19 (ID: 347386 ou ID=721632)
julho 8,19% 158.398.592 215.890.939
agosto 8,12% 200.334.499 214.045.717
setembro 7,59% 150.726.022 200.074.753
outubro 7,83% 170.012.506 206.401.227
novembro 7,98% 216.180.712 210.355.274
dezembro 11,13% 272.421.631 293.390.250

18. A tabela 07 sintetiza o resultado no período para as principais receitas
que compõem a Fonte 0100 (Recursos do Tesouro). Verifica-se que a
realização da arrecadação, apesar das significativas frustrações do IPVA e
do IRRF, apresenta excesso de cerca de R$ 43 milhões em 31 de janeiro
de 2019. A frustração da previsão de arrecadação do IRRF e do IPVA e foi
absorvida pelo excesso de arrecadação do FPE e do ICMS.
Tabela 7: Resultado Acumulado – janeiro 2019
Receitas Excesso/
Frustração

Acumulado 8,49% 217.373.027 223.799.032 267.116.495 43.317.463
22,88%

(previsto X realizado) Variação% 19/18

Variação % Real (deflacionada pelo IPCA) 18,41%

(nominal) Variação% 19/18

Fonte: Documento n. 01249/19 (ID: 347386 ou ID=721632)

(real)

17. A arrecadação do ICMS apresentou um excesso em relação ao
previsto para o mês no montante de R$ 22.564.450 e, no comparativo com
o mês de janeiro de 2018, o crescimento mensal foi de 7,02%. No
acumulado do exercício (até 31 de janeiro), a realização das receitas de
ICMS evidencia excesso na ordem de R$ 22,5 milhões.

FPE 43.317.463 22,88% 18,41%
ICMS 22.564.450 7,02% 3,13%
IRRF -150.773 67,03% 60,96%

Tabela 6: Arrecadação do ICMS
IPVA -123.231 16,91% 12,66%
11130200 – ICMS
FONTE 0100 43.274.968 17,16% 12,90%
Mês Sazonalidade (%) Arrecadação realizada 2018 Receita Prevista LOA
2019 Arrecadação realizada 2019 Excesso / (Frustração) % 19/18
janeiro 8,49% 312.637.350 312.020.673 334.585.123 22.564.450 7,02%

Fonte: Documento n. 01249/19 (ID: 347386 ou ID=721632)
2.2 Da Apuração dos Repasses Financeiros aos Poderes e Órgãos
Autônomos

fevereiro 8,08% 229.032.255 301.375.261
março 7,54% 285.545.395 270.173.194
abril 7,69% 285.298.728 279.350.273
maio 8,69% 279.610.449 330.374.830
junho 8,66% 310.335.836 317.526.920
julho 8,19% 320.083.860 297.704.430
agosto 8,12% 310.657.022 296.603.181
setembro 7,59% 309.182.745 280.451.522

19. Nesta seção, serão indicados os valores nominais dos repasses
financeiros constitucionais a serem efetuados pelo Poder Executivo aos
demais Poderes e Órgãos Autônomos, em conformidade com os
coeficientes de repartição e metodologia de cálculo definida no artigo 11,
§2º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 (Lei nº. 4.337, de 24 de
julho de 2018).
20. A base de cálculo para apuração está de acordo com a arrecadação
bruta da Fonte/Destinação – 0100, realizada no mês de janeiro de 2019,
deduzidas as transferências aos Municípios e a contribuição para formação
do FUNDEB, em conformidade com o artigo 11, §3º, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2019, conforme demonstrado a seguir:
Tabela 8: Demonstrativo da base de cálculo para apuração da distribuição
dos recursos financeiros da Fonte 0100
Especificação Valor

outubro 7,83% 339.725.955 283.021.104
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Arrecadação Bruta Fonte 0100 realizada no mês de janeiro de 2019
465.687.182,52

art. 5º, § 4º, da Lei Orçamentária (Lei Estadual n. 4.455/2019), conforme
consignado no parágrafo 3, desta decisão.

Arrecadação Bruta Fonte 0110 realizada no mês de janeiro de 2019
144.705,15

12. Dessarte, em reverência ao disposto no art. 137, da Constituição
Estadual, no art. 11, §§ 1º, 2º e 5º da Lei de Diretrizes Orçamentarias (Lei
Estadual n. 4.337/2018) e nos arts. 1º, 2º e 4º, da Instrução Normativa n.
48/2016-TCE-RO, acolho o posicionamento da Secretaria Geral de
Controle Externo, Diretoria de Controle VI – Contas de Governo, no sentido
de determinar ao Chefe do Poder Executivo, que adote as providências
necessárias visando realizar a imediata transferência financeira dos
duodécimos demonstrados alhures, aos demais Poderes e Órgãos
Autônomos do Estado de Rondônia.

Arrecadação Bruta Fonte 0112 realizada no mês de janeiro de 2019
100.043,76
Arrecadação Bruta Fonte 0147realizada no mês de janeiro de 2019 0,00
Arrecadação Bruta Fonte 1100 realizada no mês de janeiro de 2019
16.310,49
Arrecadação Bruta Fonte 1100 realizada no mês de janeiro de 2019 0,00
(=) Base de cálculo para apuração dos repasses (=) 465.840.937,53
Fonte: Demonstrativo de Arrecadação Anexo 10 por fonte, deduzido os
valores correspondentes à Defensoria Pública.

13. Diante do exposto, DECIDO:
I – Determinar, com efeito imediato, ao Chefe do Poder Executivo do
Estado de Rondônia, Marcos José Rocha dos Santos, ou quem lhe
substitua, que realize o repasse financeiro aos demais Poderes e Órgãos
Autônomos dos valores dos duodécimos referentes ao mês de fevereiro de
2019, observando a seguinte distribuição:
Poder/

21. Aplicando os coeficientes de participação na base de cálculo, teremos
os valores correspondentes a cada instituição expressos no quadro, em
harmonia com a metodologia estampada na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2019.

Órgão Autônomo Coeficiente

Tabela 9 - Apuração dos valores correspondente aos repasses financeiros
a serem efetuados aos Poderes e Órgãos Autônomos

(b) = (a) x (Base de Cálculo R$ 465.840.937,53)

(a) Duodécimo

Assembleia Legislativa 4,79% 22.313.780,91
Poder/
Poder Judiciário 11,31% 52.686.610,03
Órgão Autônomo Coeficiente
Ministério Público 5,00% 23.292.046,88
(a) Duodécimo
Tribunal de Contas 2,70% 12.577.705,31
(b) = (a) x (Base de Cálculo R$ 465.840.937,53 )
Defensoria Pública 1,34% 6.242.268,56
Assembleia Legislativa 4,79% 22.313.780,91
Poder Executivo 74,86% 348.728.525,83
Poder Judiciário 11,31% 52.686.610,03
Ministério Público 5,00% 23.292.046,88
Tribunal de Contas 2,70% 12.577.705,31
Defensoria Pública 1,34% 6.242.268,56
10. A Secretaria Geral de Controle Externo, pela Diretoria de Controle VI –
Contas de Governo, faz demonstrar em seu Relatório Técnico (ID 722421)
o quantum da arrecadação apurada – já deduzido do montantes das
transferências municipais e da contribuição para formação do FUNDEB –
totalizou R$ 465.840.937,53 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões,
oitocentos e quarenta mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e
três centavos), que se constitui na base de cálculo dos valores de
duodécimos a serem repassados pelo Poder Executivo ao Poder
Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Ministério Público, ao Tribunal de
Contas e à Defensoria Pública.
11. A Unidade Técnica desta Corte de Contas evidencia o montante dos
repasses a serem distribuídos aos Poderes e Órgãos Autônomos, de
acordo com os critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentarias
relativa ao exercício de 2019 (Lei Estadual n. 4.337/2018), observando o
disposto no

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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Fonte: Tabela 9 - Apuração dos valores correspondente aos repasses
financeiros a serem efetuados aos Poderes e Órgãos Autônomos
II - Dar conhecimento da decisão, via ofício, e em regime de urgência, aos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, à
Presidência desta Corte de Contas e à Defensoria Pública, registrando-se
que eventual impugnação não prejudicará o imediato cumprimento desta
Decisão, bem como cientificando-lhes que a presente decisão será
referendada, quando da realização da próxima Sessão Ordinária do Pleno
deste Tribunal de Contas.
III – Recomendar aos Poderes e Órgãos Autônomos do Estado de
Rondônia, prudência na realização das despesas, que devem ser mantidas
durante todo o exercício financeiro de 2019, para que seja preservado o
equilíbrio com a receita arrecadada, de modo a reduzir ao mínimo o risco
de eventuais insuficiências financeiras.
IV – Cientificar, via ofício, o Ministério Público de Contas, à Controladoria
Geral do Estado, à Secretaria de Estado de Finanças e à Superintendência
Estadual de Contabilidade sobre o teor desta decisão.
V - Determinar à Assistência deste Gabinete que promova a publicação
desta Decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte, após encaminhe os
autos ao Departamento do Pleno para cumprimento dos itens II e IV.
Porto Velho (RO), 14 de fevereiro de 2019.
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(assinado eletronicamente)
Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA
DOCUMENTO N. : 11682/2018
CATEGORIA : Requerimento
SUBCATEGORIA : Petição
ASSUNTO : Suposto descumprimento à ordem inserta no item V do
Acórdão AC1-TC 00624/18 (Processo n. 3357/2017)
JURISDICIONADO : Secretaria de Estado da Saúde
RESPONSÁVEL : Fernando Rodrigues Máximo, CPF n. 863.094.391-20
Secretário de Estado da Saúde
INTERESSADA : Mega Imagem Centro de Diagnóstico Ltda.
CNPJ n. 05.762.601/0001-55
ADVOGADOS : Cristiane Silva Pavin
OAB/RO 8.221
Nelson Canedo Motta
OAB/RO 2.721
RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves
DM-0014/2019-GCBAA
EMENTA: Petição. Secretaria de Estado da Saúde. Suposto
descumprimento à ordem inserta no item V do Acórdão AC1-TC 00624/18
(Processo n. 3357/2017). Diligências. Ausência de indícios para atuação
desta Corte de Contas. Arquivamento.
Versam os autos sobre expediente oriundo da empresa Mega Imagem
Centro de Diagnóstico Ltda., CNPJ n. 05.762.601/0001-55, subscrito pela
causídica Cristiane Silva Pavin (OAB/RO 8.221), no qual relata possível
descumprimento por parte da Secretaria de Estado da Saúde à
determinação inserta no item V, do Acórdão AC1-TC 00624/18 (proferido
no Processo n. 3357/2017/TCE-RO), tendo em vista que aquele Órgão
supostamente não teria iniciado novo procedimento licitatório com o
propósito de substituir a prestação de serviços avençada por meio do
Contrato n. 216/PGE/2017, bem como que aparentemente estaria
rescindindo o citado ajuste sem atentar para a demanda existente.
2. Por esses motivos, requereu o que segue, in litteris:
Da mesma forma, requer que, em observância à supremacia do interesse
público, seja determinado à SESAU/RO que se abstenha de paralisar os
serviços ofertados no contrato 216/2017 até que novo procedimento
licitatório tenha sido deflagrado e concluído, bem como nova contratação
tenha sido efetivada, visando não deixar desamparada a população
rondoniense de um serviço médico que lhe é essencial.
3. Após diligências efetuadas pelo Gabinete deste Relator, o Secretário de
Estado da Saúde, Fernando Rodrigues Máximo, encaminhou a esta Corte
de Contas esclarecimentos e documentação de suporte (ID 717.971).
4. É o necessário a relatar, passo a decidir.
5. Compulsando a inicial, percebe-se que foram juntados vários
documentos, a saber: 1) Procuração (fl. 7 do ID 695.162); 2) Cópia do
Ofício n. 200/2018, protocolizado no âmbito da SESAU (fl. 8); 3)
documentação relacionada à suposta irregularidade (fls. 9 a 29).
6. Em prestígio ao princípio da seletividade que rege as atividades deste
Tribunal de Contas, consistente na avaliação dos critérios de relevância,
materialidade, risco e economicidade, foi realizada diligência no âmbito da
Secretaria de Estado da Saúde, por meio dos Ofícios n.s 372/2018-GCBAA
(ID 704.953) e 11/2019-GCBAA (ID 715.513), requisitando esclarecimentos
ao Gestor daquela pasta sobre as aparentes irregularidades noticiadas.
7. Da resposta da SESAU (ID 717.971), nota-se que o Chamamento
Público regido pelo Edital n. 15/2017/SUPEL (processo n.
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0036.026567/2017-55), nada obstante tenha sido instaurado em data
anterior à prolação do Acórdão AC1-TC 00624/18, guarda conformidade
com o objetivo pretendido na ordem consignada no item V do mencionado
decisum (proferido no Processo n. 3357/2017/TCE-RO). Ademais, vê-se
que estão sendo adotadas providências pela SESAU no sentido de migrar
o quantitativo de 523 (quinhentos e vinte e três) exames de ressonância
magnética previstos no Contrato n. 216/PGE/2017, para aumentar a cota
prevista no Chamamento Público n. 15/2017/SUPEL, dentro da previsão
orçamentária e da necessidade da Administração Pública.
8. Nesse sentido, tem-se que a exordial não preenche os requisitos de
admissibilidade para ser aceita como denúncia (art. 50 da Lei
Complementar Estadual n. 154/1996, c/c arts. 79 e 80 do Regimento
Interno desta Corte) ou representação (art. 52-A da LC n. 154/1996, c/c art.
82-A do RITCE-RO), notadamente, quanto à presença de indícios de
irregularidades que demandem a atuação desta Corte.
9. Assim, com fundamento na Resolução n. 210/2016/TCE-RO, não
restando comprovada a materialidade, o risco e a relevância do presente
comunicado de irregularidade, o arquivamento é medida que se impõe.
10. Determino à Assistência deste Gabinete que publique esta Decisão no
Diário Oficial Eletrônico desta Corte, dê conhecimento sobre seu teor ao
Ministério Público de Contas e a empresa Mega Imagem Centro de
Diagnóstico Ltda., por meio de seus Advogados constituídos, Cristiane
Silva Pavin (OAB/RO 8.221) e Nelson Canedo Motta (OAB/RO 2.721).
11. Após, proceda-se o arquivamento. Sirva como Mandado esta Decisão.
Porto Velho (RO), 13 de fevereiro de 2019.
(assinado eletronicamente)
Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N. : 3296/2018
CATEGORIA : Acompanhamento de Gestão
SUBCATEGORIA : Fiscalização de Atos e Contratos
ASSUNTO : Supostas irregularidades no Hospital Regional de São
Francisco do Guaporé
JURISDICIONADO : Secretaria de Estado da Saúde
RESPONSÁVEL : Luis Eduardo Maiorquin, CPF n. 569.125.951-20
Ex-Secretário de Estado da Saúde
INTERESSADO : Conselho Regional de Medicina de Rondônia
RELATOR : Conselheiro Benedito Antônio Alves
DM-0015/2019-GCBAA
EMENTA: Fiscalização de atos. Secretaria de Estado da Saúde. Conselho
Regional de Medicina de Rondônia. Supostas irregularidades no Hospital
Regional de São Francisco do Guaporé. Diligências. Esclarecimentos.
Determinação. Arquivamento.
Versam os autos sobre fiscalização de atos originada a partir de
expediente encaminhado a esta Corte de Contas pelo Presidente em
Exercício do Conselho Regional de Medicina deste Estado, Spencer
Vaicunas, por meio do qual remete cópia de relatório de fiscalização do
Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, empreendida pelos
membros da Comissão de Fiscalização daquele Conselho em 2.7.2018.
2. No Relatório de Vistoria n. 62/2018/RO, subscrito pelo Médico Fiscal,
Sérgio Cardoso Gomes Ferreira (CRM/RO n. 665), descreve-se,
sucintamente, todas as constatações encontradas naquele nosocômio e ao
final narra-se algumas possíveis irregularidades como, por exemplo, que a
sala de observação não possui macas, somente poltronas; lâmpadas do
foco cirúrgicos queimadas, entre outras.
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3. Após exame da documentação, o Conselheiro-Substituto, Erivan Oliveira
da Silva, proferiu a Decisão Monocrática DM-242/2018-GCBAA (ID
682.171), na qual cientificou o então Secretário de Estado da Saúde, Luis
Eduardo Maiorquin, quanto ao teor do Relatório de Vistoria n. 62/2018/RO,
bem como fixou prazo ao jurisdicionado para apresentação de
esclarecimentos e documentação pertinente.

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

4. Em resposta ao aludido decisum, a Secretária Adjunta de Estado da
Saúde, Maria do Socorro Rodrigues da Silva, remeteu justificativas (ID
692.883).

Mário Jorge de Medeiros - ex-Secretário Municipal de Administração (CPF
nº 090.955.352-15)
Julio Martins Figueiroa Faria – Superintendente Estadual de Gestão de
Pessoas (CPF nº 620.437.304-87)
INTERESSADOS: Marcos José Rocha dos Santos - Governador do Estado
de Rondônia (CPF n. 001.231.857-42)
Laerte Gomes - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia (CPF nº 419.890.901-68);
Juraci Jorge da Silva - Procurador Geral do Estado (CPF nº 085.334.31287)
RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva

5. É o breve escorço, passo a decidir.

DM-GCFCS-TC 0014/2019

6. Compulsando o Relatório de Vistoria n. 62/2018/RO, oriundo do
Conselho Regional de Medicina deste Estado, percebe-se que foram
apontadas diversas irregularidades no âmbito do Hospital Regional de São
Francisco do Guaporé como, por exemplo, sala de observação que não
possui macas, somente poltronas; lâmpadas do foco cirúrgicos queimadas,
consoante se vê no tópico 16 daquele documento (considerações finais).

FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. POSSÍVEL ACUMULAÇÃO
IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISE TÉCNICA
PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS PARA RETIRAR DO
MUNDO JURÍDICO EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
CONTRÁRIA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DETERMINAÇÕES RESPONSABILIDADE DIRECIONADA À COMISSÃO
DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE
RESPONSÁVEIS. ABERTURA DE PRAZO PARA A AMPLA DEFESA E O
CONTRADITÓRIO.

7. Em prestígio ao princípio da seletividade que rege as atividades deste
Tribunal de Contas, consistente na avaliação dos critérios de relevância,
materialidade, risco e economicidade, foram solícitos esclarecimentos ao
então Secretário de Estado da Saúde, Luis Eduardo Maiorquin, por meio
da Decisão Monocrática DM-242/2018-GCBAA (ID 682.171), sobre as
aparentes irregularidades noticiadas.
8. Da resposta da SESAU (ID 692.883), nota-se que algumas das
irregularidades evidenciadas pelo CREMERO foram corrigidas, como:
designação formal de Diretor Técnico, reparos de mobílias, amarração de
balas de oxigênio e troca das lâmpadas queimadas da enfermaria da
pediatria. Já outras, relacionadas às instalações (banheiro dos deficientes
físicos fora dos padrões, trincas, rachaduras, mofos, infiltrações e ausência
de identificação na parte da frente do hospital) e falta de pessoal (corpo
médico da maternidade, centro cirúrgico, ambulatório e serviço de urgência
e emergência) estão sendo envidados esforços para a correção.
9. Sem delongas, vê-se que inexistem providências a serem adotadas por
esta Corte de Contas. Contudo, compreendo que cabe determinar ao atual
Secretário de Estado da Saúde, Fernando Rodrigues Máximo, que adote
medidas tendentes à concretização das soluções informadas no Ofício n.
14.773/2018/SESAU-ASTCE, cópia anexa, as quais poderão ser avaliadas
por este Tribunal de Contas em futura fiscalização. Enviar também ao
citado Gestor cópia do Relatório de Vistoria n. 62/2018/RO (ID 667.629).
10. Determino, ainda, à Assistência deste Gabinete que publique esta
Decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte, dê conhecimento sobre
seu teor ao Conselho Regional de Medicina de Rondônia; ao Secretário de
Estado da Saúde, Fernando Rodrigues Máximo; e ao Ministério Público de
Contas.
11. Após, proceda-se o arquivamento. Sirva como Mandado esta Decisão.
Porto Velho (RO), 14 de fevereiro de 2019.
(assinado eletronicamente)
Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES
Relator

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO: 2178/2018
JURISDICIONADO: Poder Executivo do Município de Porto Velho
ASSUNTO: Fiscalização de Atos e Contratos – Possíveis irregularidades
quanto à acumulação de cargos públicos no âmbito da Secretaria de
Estado da Justiça e Secretaria de Saúde do Município de Porto Velho
RESPONSÁVEIS: Marrala Almeida Bezerra (CPF nº 850.126.022-34);
Etelvina da Costa Rocha – Secretária de Estado de Justiça (CPF nº
387.147.602-15);
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Trata-se de Fiscalização de Atos e Contratos decorrente de demanda
registrada na Ouvidoria desta Corte de Contas, sob o nº 6215/18 (ID
620982), cujo teor noticia possíveis irregularidades quanto à acumulação
de cargos públicos pela Senhora Marrala Almeida Bezerra, no âmbito da
Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS e Secretaria de Saúde do
Município de Porto Velho - SEMUSA.
2. Consta dos autos que a Secretaria de Estado da Justiça promoveu a
apuração dos fatos e elaborou a Informação nº 18/2018/SEJUS-ASTEC ,
concluindo pela legalidade da acumulação de cargos da servidora Marrala
Almeida Bezerra, com fundamento no artigo 20, § 14, da Constituição do
Estado de Rondônia.
3. Após a realização de diligências , o Corpo Técnico apresentou o
Relatório de fls. 137/142 (ID 712394), concluindo pela inconstitucionalidade
do artigo 20, § 14, da Constituição Estadual, nos seguintes termos:
Após a análise dos documentos que instruem os autos, observado o
disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal, conclui-se:
a) O §14 do art. 20 da Constituição Estadual, alterado pela Emenda
Constitucional n. 121, de 5.4.2017, viola o disposto nas alíneas “a”, “b” e
“c” do inciso XVI, do art. 37 da Constituição Federal, ensejando a abertura
de incidente de inconstitucionalidade de norma da Constituição Estadual
em face da Constituição Federal, na forma prevista nos artigos 121, VI e
122, XI e §2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, visando esclarecer se os cargos de Agente Penitenciário e
Sócio Educador são passíveis de acumulação lícita;
b) Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor para manutenção
da contratação, a acumulação em análise é caracterizada como ilícita, face
ao comando constitucional federal, pois apenas o cargo de Farmacêutico é
privativo de profissional da saúde. Todavia, uma vez demonstrada a
compatibilidade de horários entre os cargos ilicitamente acumulados, o que
não se comprovou nestes autos, esta Corte já assentou o entendimento de
que não será exigível a reposição de recursos aos cofres públicos,
devendo a servidora optar por um dos cargos, e, tendo apresentado
declaração falsa, poderá incorrer no crime previsto no art. 299 do Código
Penal. Dessa forma, necessária apuração no âmbito interno da Secretaria
de Justiça.
5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante de todo o exposto, sugere-se, à guisa de proposta de
encaminhamento:
a) Determinar a abertura de incidente de inconstitucionalidade de norma da
Constituição Estadual em face da Constituição Federal, na forma prevista
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nos artigos 121, VI e 122, XI e §2º do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia, eis que o §14 do art. 20 da Constituição
Estadual, alterado pela Emenda Constitucional n. 121, de 5.4.2017, viola o
disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI, do art. 37 da Constituição
Federal, visando esclarecer se os cargos de Agente Penitenciário e Sócio
Educador são passíveis de acumulação lícita;

Art. 37. (...).

b) Determinar ao Secretário de Estado da Justiça que até a resolução do
incidente de inconstitucionalidade indicado na alínea “a” desta proposta, se
abstenha, bem como providencie os mecanismos de controle necessários
para não permitir a acumulação dos cargos de Agente Penitenciário e
Sócio Educador com qualquer outro cargo público efetivo;

a) a de dois cargos de professor;

c) Determinar ao Secretário de Estado da Justiça que providencie a
abertura de procedimento disciplinar interno para apurar a acumulação de
cargos por parte da servidora Marrala Bezerra Almeida, nos cargos de
Agente Penitenciário e Farmacêutico, obtendo dados concretos e
documentados sobre a compatibilidade de horário e sobre a eventual
incidência do art. 299 do Código Penal, observando as disposições desta
Corte assentadas no Parecer Prévio n. 19/2004, devendo comunicar a este
Tribunal sobre a conclusão dos trabalhos.
São os fatos necessários.
4. Como se vê, trata-se de Fiscalização de Atos e Contratos visando
apurar possível irregularidade na acumulação de cargos públicos pela
Senhora Marrala Almeida Bezerra. Após a realização de diligências, a
Unidade Técnica constatou que referida Servidora acumula o cargo de
Agente Penitenciário na Secretaria de Estado de Justiça e o cargo de
Farmacêutico no Poder Executivo do Município de Porto Velho.
5. Com relação ao cargo de Farmacêutico, a posse ocorreu na data de
30.3.2016, com carga horária de 30 horas semanais, mediante Concurso
Público regido pelo Edital nº 01/2011, sendo que na data da posse a
Servidora declarou junto ao Município que não acumulava cargos públicos,
conforme Declaração à fl. 38.
6. No que diz respeito ao Cargo de Agente Penitenciário, a posse data de
4.5.2016, com carga horária de 40 horas semanais, mediante Concurso
Público regido pelo Edital nº 367/GDRH/GAB/SEAD, sendo que na data da
posse a Servidora declarou junto a SEGEP que não acumulava cargos
públicos, nos termos da Declaração de fl. 102.
7. Diante disso, o Relatório Técnico registrou que a Declaração de não
acúmulo apresentada perante o Cargo de Agente Penitenciário, com posse
em 4.5.2016, omitiu informação que dela deveria constar, o que pode
caracterizar o disposto no art. 299 do Código Penal .
8. Por outro lado, a Informação nº 18/2018/SEJUS-ASTEC , emitida pela
Assessoria Técnica da SEJUS, ao analisar a situação de acumulação de
cargos públicos por parte da Servidora Marrala Almeida Bezerra, concluiu
pela possibilidade de acúmulo legal do cargo de Agente Penitenciário e
Farmacêutico, com fundamento no artigo 20, § 14, da Constituição do
Estado de Rondônia, que assim dispõe:
Art. 20. Os servidores da administração pública direta, autarquias e das
fundações públicas terão regime jurídico único e planos de carreira
estabelecidos em lei.
§ 14. Aplica-se aos Agentes Penitenciários e Sócio-Educadores a vedação
constante do art. 37 da Constituição Federal, exceto quando além da
compatibilidade de horários a acumulação com o cargo de Agente
Penitenciário e Sócio-Educador for de um professor, um técnico ou
científico ou um cargo privativo de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
9. Com efeito, nota-se que o artigo 20, § 14, da Constituição do Estado de
Rondônia prevê possibilidade de acumulação de cargos públicos fora das
previsões constantes no artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da
Constituição Federal, que revela quais os casos admissíveis no
ordenamento jurídico pátrio, a saber:
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XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o
disposto no inciso XI:

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas;
10. Desse modo, acompanho o entendimento técnico para reconhecer a
necessidade de iniciar, nestes autos, incidente de inconstitucionalidade do
artigo 20, § 14, da Constituição Estadual, incluído pela Emenda
Constitucional nº 121, de 5.4.2017, em face de possível violação ao
disposto no artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c” da Constituição
Federal, na forma prevista nos artigos 121, VI e 122, XI e § 2º do
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, visando
esclarecer se os cargos de Agente Penitenciário e Farmacêutico são
passíveis de acumulação lícita.
11. Além disso, também considero pertinente acolher as demais propostas
de encaminhamento pugnadas pela Unidade Instrutiva no Relatório de fls.
137/142 (ID 712394), razão pela qual assim DECIDO:
I – Reconhecer a existência do incidente de inconstitucionalidade de norma
da Constituição Estadual em face da Constituição Federal, na forma
prevista nos artigos 121, VI e 122, XI e § 2º do Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, tendo em vista que o § 14 do
artigo 20 da Constituição Estadual, alterado pela Emenda Constitucional nº
121, de 5.4.2017, em tese, viola o disposto no artigo 37, inciso XVI, alíneas
“a”, “b” e “c” da Constituição Federal, o qual será apreciado por ocasião do
julgamento deste processo;
II – Determinar à atual Secretária de Estado da Justiça, Senhora Etelvina
da Costa Rocha (CPF nº 387.147.602-15), que, até a conclusão deste
processo, abstenha-se de permitir novas acumulações dos cargos de
Agente Penitenciário ou Sócio Educador com outro cargo inacumulável e
adote mecanismos de controle para identificar os acúmulos de cargos
públicos fora daqueles previstos no art. 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”
da Constituição Federal;
III – Ordenar a audiência da servidora Marrala Almeida Bezerra (CPF nº
850.126.022-34); Etelvina da Costa Rocha – Secretária de Estado de
Justiça (CPF nº 387.147.602-15); Mário Jorge de Medeiros – ex-Secretário
Municipal de Administração (CPF nº 090.955.352-15), e o atual
Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Senhor Julio Martins
Figueiroa Faria (CPF nº 620.437.304-87), para apresentarem razões de
justificativas ao acúmulo de cargo público fora das possibilidades previstas
na Constituição Federal;
IV - Determinar a notificação, na qualidade de interessados ao
restabelecimento da ordem jurídica, do Governador do Estado, Senhor
Marcos Rocha (CPF n. 001.231.857-42), do Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, Senhor Laerte Gomes (CPF nº
419.890.901-68) e do Procurador Geral do Estado, Senhor; Juraci Jorge da
Silva (CPF nº 085.334.312-87) para tomarem conhecimento da possível
violação ao art. 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b”, e “c” da CF/88, e caso
adotem providências para retirar da legislação estadual a possibilidade de
acúmulos de cargos públicos fora daqueles previstos no art. 37, inciso XVI,
alíneas “a”, “b”, “c”, da CF/88, que seja comunicado a esta Corte de
Contas;
V – Determinar a Secretária de Estado da Justiça que providencie, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, a abertura de procedimento disciplinar interno
para apurar a acumulação de cargos por parte da servidora Marrala
Bezerra Almeida, obtendo dados concretos e documentados sobre a
compatibilidade de horário e sobre a eventual incidência do artigo 299 do
Código Penal, observando as disposições desta Corte assentadas no
Parecer Prévio nº 19/2004, devendo comprovar a abertura, e
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posteriormente comunicar a este Tribunal sobre a conclusão dos trabalhos,
cujo prazo para tal deve ser fixado para no máximo 90 (noventa) dias;
VI – Determinar ao Assistente de Gabinete que promova a publicação
desta Decisão Monocrática e, após, encaminhe os autos ao Departamento
do Pleno.
Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
(assinado eletronicamente)
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
Conselheiro Relator

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

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO: 02786/2011-TCE-RO
ASSUNTO: Parcelamento de Débito – Acórdão nº 38/2010-1ªCâmara
(Proc. nº 1269/2000), alterado pelo Acórdão nº 34/2011-Pleno
REQUERENTE: Onildo Vieira de Carvalho – CPF nº 102.843.202-00
RELATOR: Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
DM-GCFCS-TC 0016/2019
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. VALOR REFORMADO POR
DECISÃO EM RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PAGAMENTO.
DESCONTO EM FOLHA. NÃO APLICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE DEMAIS ACRÉSCIMOS. PAGAMENTOS
INSUFICIENTES. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO DO
RESPONSÁVEL.
Tratam os autos do Pedido de Parcelamento de Débito requerido pelo
Senhor Onildo Vieira de Carvalho, ex-Chefe da Divisão Administrativa do
Detran/RO, referente ao débito imputado por meio do item IV do Acórdão
nº 38/2010-1ªCâmara , alterado pelo Acórdão nº 34/2011-PLENO,
prolatado nos autos do Recurso de Reconsideração nº 2073/2010/TCERO.
2. Autorizado pelo Requerente o desconto das parcelas na folha de
pagamento, esta Relatoria deferiu o pedido de parcelamento no termos da
Decisão Monocrática nº 45/2013-GCFCS .
3. Por meio do Ofícios nos 638/2013/DP-SPJ e 2129/2013-DP-SPJ , o
Departamento do Pleno levou ao conhecimento do Senhor Onildo Vieira de
Carvalho e da então Superintendência da Administração do Ministério da
Fazenda em Rondônia, Helenice da Conceição Souza Guimarães, o teor
da Decisão Monocrática nº 45/2013-GCFCS.

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

É a síntese dos fatos.
5. Pois bem. As Fichas Financeiras apresentadas pelo Senhor Onildo
Vieira de Carvalho comprovam o desconto em folha, no montante de
R$50.202,93, referente ao recolhimento das cotas do parcelamento
deferido por meio da Decisão Monocrática nº 45/2013-GCFCS.
5.1. Contudo, ao proceder o levantamento das quantias pagas a Unidade
Técnica verificou o saldo devedor de R$9.707,52, “em face da atualização
monetária pagamento de cada parcela de 1% (um por cento), ao mês ou
fração, nos termos do §2º do artigo 1º da Resolução nº 64/2010-TCERO”.
6. Desse modo, uma vez condicionada a expedição de quitação e a
consequente baixa de responsabilidade do Senhor Onildo Vieira de
Carvalho, necessário se faz sua notificação para que apresente
comprovante de recolhimento do saldo devedor apurado ou adote as
providências que entender necessárias à quitação do referido saldo.
6.1. Divirjo da opinião técnica, quanto a notificação da Senhora Helenice
da Conceição Souza Guimarães, pois, em que pese não ter sido aplicada a
determinação desta Corte de Contas, mover a máquina para notificá-la e
depois analisar sua defesa, caso seja apresentada, para no máximo aplicar
uma multa, pode ser que, nesta fase processual, não surta o efeito
pedagógico ou qualquer outro advindo da natureza da sanção, pois como
se verifica no processo, fl. 77, o setor competente para os descontos é a
Divisão de Gestão de Pessoas, vinculado ao Departamento de Órgãos
Extintos e Gestão de Folha de Pagamento. Disso presume que a
Superintendente recebeu a correspondência e despachou para os órgãos
competentes realizarem os descontos em folha. Ademais, deve ser
considerado que o devedor sempre deu conhecimento a esta Corte sobre
os descontos efetuados em seu pagamento, fls. 46 , 51 , 54 , 58 , 61 , 65 ,
68 , 70 , 72 e 76 , assim, essa irregularidade poderia ter sido verificada e
apontada no início dos descontos. Como não foi detectada não me parece
razoável retroceder o processo para apurar responsabilidades, por se tratar
de processo de parcelamento de débito.
7. Assim, ante todo o exposto, DECIDO:
I - Determinar ao Departamento do Pleno que notifique o Senhor Onildo
Vieira de Carvalho, qualificado nos autos, para que apresente a esta Corte
comprovante de recolhimento do saldo devedor de R$9.707,52 (nove mil,
setecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente a
atualização monetária e incidência de outros acréscimos legais, ou adote
as providências que entender necessárias à quitação do referido saldo,
fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do ofício;
II – Determinar ao Departamento do Pleno que cientifique o servidor que
atualmente ocupar o cargo de Superintendente da Administração do
Ministério Público da Fazenda em Rondônia, da diferença de valor apurada
pelo Corpo Técnico, enviando-lhe o relatório às fls. 91/93, em razão de que
não houve por parte do órgão federal o cumprimento fiel da determinação
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, consubstanciada na DM nº
45/13, fls. 39/41;
Publique-se. Certifique-se. Cumpra-se.

4. Para fins de comprovação do recolhimento das parcelas, o Senhor
Onildo Vieira de Carvalho encaminhou Fichas Financeiras referentes aos
exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (fls.76/88).
4.1. Após análise das Fichas Financeiras apresentadas, a Unidade Técnica
emitiu o Relatório acostado às fls. 91/93, apontando que os descontos
realizados não foram suficientes para quitar a dívida, remanescendo o
saldo devedor de R$9.707,52, decorrente da atualização monetária e da
incidência dos demais acréscimos legais.
4.1.1. Opinou, ao final, que a expedição de quitação de débito em favor do
Senhor Onildo Vieira de Carvalho seja condicionada ao pagamento do
débito remanescente, e ainda, pelo chamamento da Senhora Helenice da
Conceição Souza Guimarães, ex-Superintendente da Administração do
Ministério Público da Fazenda em Rondônia, “para apresentar justificativas
sobre o não cumprimento em sua totalidade, a diligência do Ofício nº
2129/2013/DP-SPJ”.
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(assinado eletronicamente)
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
CONSELHEIRO RELATOR

Ministério Público Estadual

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO: 0339/19– TCE-RO.
SUBCATEGORIA: Recurso de Revisão
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ASSUNTO: Recurso de Revisão em face do Acórdão n. º 55/2001, do
Processo n. º 1431/1999
JURISDICIONADO: Ministério Público do Estado de Rondônia
INTERESSADO: Cleomildo de Melo Freire – CPF n. º 027.366.592-87
ADVOGADO: José Jorge da Silva – OAB n. º 5.839
RELATOR: JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

IV – Declarar, na forma do artigo 57, da Lei Complementar nº 154/96 a
inabilitação, por um período de cinco anos, para o exercício de cargo
público em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração
Pública para o Senhor José Luiz Lenzi – CPF: 055.334.651-20, RG:
430.935 – SSP/DF, Natural de: Lagoa Vermelha-RS, Endereço residencial:
R.: Getúlio Vargas, 4155 – Conj. Santo Antônio – Porto Velho/RO;

RECURSO DE REVISÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO
RECURSAL EXTRÍNSECO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.
NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO MONOCRÁTICO.

V – Fixar prazo de 60 (sessenta) dias para que o atual dirigente da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia instaure os procedimentos
disciplinares cabíveis objetivando apurar a responsabilidade funcional do
servidor José Luiz Lenzi face as constatações relatadas no item 9 do
relatório de Proposta de Decisão;

DM 0034/2019-GCJEPPM
1. Refere-se a recurso de revisão oferecido por Cleomildo de Melo Freire
contra o Acórdão n. º 55/2001-Pleno, do Processo n. º 1.431/1999, de
relatoria do Conselheiro Hélio Máximo Pereira:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam da tomada de
contas especial tendo como objeto a apuração de acúmulo de cargo
público remunerado praticado pelo servidor público José Luiz Lenzi, como
tudo dos autos consta.
ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro HÉLIO
MÁXIMO PEREIRA, por unanimidade de votos, em:
I - Com fundamento nos artigos 1º, I, 16, III, alínea “d”, e § 2º, alínea “b”,
19, “caput”, e 23, III, todos da Lei Complementar nº 154/96, julgar
irregulares as contas e em débito os implicados, a seguir identificados:
a) Gerson Acursi, Fernando Deseyvan Rodrigues (ex-dirigentes da
CERON), solidariamente com o Senhor José Luiz Lenzi (Diretor
Administrativo da CERON), pela quantia de R$ 6.665,31 (seis mil,
seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme
descrito e fundamentado no item 9 do relatório de Proposta de decisão;
b) Gerson Acursi, Cleomildo de Melo Freire (ex-diretores da CERON),
solidariamente com o Senhor José Luiz Lenzi (Diretor Financeiro da
CERON), pela quantia de R$ 92.886,69 (noventa e dois mil, oitocentos e
oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), consubstanciado no item
9, do relatório de Proposta de Decisão;
c) Antônio Carlos Mendonça Rodrigues, Cleomildo de Melo Freire (exdiretores da CERON), solidariamente com o Senhor José Luiz Lenzi
(Diretor Financeiro da CERON), pela quantia de R$ 12.629,74 (doze mil,
seiscentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme
descrito e fundamentado no item 9, do relatório de Proposta de Decisão;
d) Marco Antônio Donadon (Presidente da Assembléia Legislativa-RO),
solidariamente com o Senhor José Luiz Lenzi (Servidor da Assembléia
Legislativa-RO), pela quantia de R$ 49.227,35 (quarenta e nove mil,
duzentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme descrito e
fundamentado no item 9, do relatório de Proposta de decisão;
II - Com fundamento no artigo 54, I, e II, da Lei Complementar nº 032/90 e
artigos 54, "caput", e 55, II, da Lei Complementar nº 154/96, aplicar,
individualmente, multa pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
aos Senhores: Gerson Acursi, Fernando Deseyvan Rodrigues, Cleomildo
de Melo Freire, Antônio Carlos Mendonça Rodrigues, Marco Antônio
Donadon e José Luiz Lenzi;

VI – Remeter, nos termos do artigo 16, § 3º, da Lei Complementar nº
154/96, cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para, que, este, se
assim entender, proceda o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.
Participaram da Sessão os Senhores Conselheiros HÉLIO MÁXIMO
PEREIRA (Relator), ROCHILMER MELLO DA ROCHA, JONATHAS HUGO
PARRA MOTTA, AMADEU GUILHERME MATZENBACHER MACHADO,
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO; o Conselheiro
Presidente JOSÉ GOMES DE MELO; o Procurador Geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, KAZUNARI NAKASHIMA.
2. Porém, foi certificada a intempestividade desse recurso, conforme
Certidão Técnica (ID 721265).
3. Não encaminhei ao Ministério Público de Contas – MPC, por causa do §
2º, do art. 89, do RI-TCE/RO .
4. É o relatório.
5. Decido.
6. Como relatei, reitero, o recorrente interpôs, intempestivamente, recurso
de revisão.
7. Isso porque, o recorrente interpôs esse recurso em 04/02/2019.
8. Porém, o acórdão recorrido é datado de 01/11/2001.
9. Ou seja, o acórdão recorrido é datado de aproximadamente 18 (dezoito)
anos antes do recurso interposto.
10. Assim, é, o recurso, intempestivo, nos termos do art. 34, caput, da LC
n. º 154/1996:
Art. 34. Da decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem
efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável,
seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,
dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do
art. 29 desta Lei Complementar [...]
11. A forma de contagem do art. 29, III, da LC n. º 154/1996 é a seguinte:
Art. 29. - Os prazos referidos nesta Lei Complementar contam-se da data:
[...]

III - Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os
responsáveis mencionados nos itens I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” desta
Proposta, comprovem perante o Tribunal de Contas o recolhimento da
dívida ao Tesouro Estadual, acrescida dos encargos legais calculados a
partir da data em que ocorreram os pagamentos indevidos até a data do
efetivo recolhimento, na forma prevista da legislação em vigor, ficando
desde logo autorizada, nos termos do artigo 28, II, da Lei nº 154/96, a
cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação;

...
III - nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da
publicação da decisão ou do acórdão no Diário Oficial Eletrônico do
Tribunal de Contas. (Redação dada pela Lei Complementar nº.592/10)
12. Portanto, intempestivo o recurso de revisão interposto.
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13. Pelo exposto, e o que mais consta deste processo, decido:

4. É o relatório.

I – Não conhecer do recurso de revisão interposto por Cleomildo de Melo
Freire contra o Acórdão n. º 55/2001-Pleno, do Processo n. º 1.431/1999,
porque intempestivo, nos termos do art. 34, caput, c/c art. 29, III, da LC n. º
154/1996;

II – FUNDAMENTAÇÃO

II – Intimar o recorrente, por meio do DOeTCE-RO, nos termos do art. 22,
IV, da LC n. º 154/1996, alterado pela LC n. º 749/2013;
III – Também o MPC, porém por ofício;
IV – Após, arquiva-se.
Ao Departamento do Pleno, para cumprimento.
Publique-se.
Registra-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Porto Velho/RO, 14 de fevereiro de 2019.
(assinado eletronicamente)
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
Conselheiro Relator

Administração Pública Municipal
Município de Cacoal
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N. : 421/2019.
ASSUNTO : Denúncia.
UNIDADE : Poder Executivo do Município de Cacoal – RO.
DENUNCIANTE : Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Cacoal/RO- SINSEMUC, CNPJ n. 63.789.028/0001-70.
RESPONSÁVEL : Glaucione Maria Rodrigues Neri, CPF n. 188.852.33287, Prefeita Municipal.
RELATOR : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra.
DECISÃO MONOCRÁTICA 0016/2019-GCWCSC
I – RELATÓRIO
1. Cuida-se de Denúncia formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Cacoal/RO- SINSEMUC, CNPJ n. 63.789.028/0001-70, por
intermédio de seu Presidente, Senhor Ricardo Sérgio Ribeiro, CPF n.
342.681.384-04, em face de supostas irregularidades no âmbito do Poder
Executivo do Município de Cacoal – RO, perpetradas pela Senhora
Glaucione Maria Rodrigues Neri, CPF n. 188.852.332-87, Prefeita
Municipal.
2. A Relatoria determinou, ao Departamento de Documentação e Protocolo
(DDP), a autuação da documentação encaminhada a esta Corte de Contas
sob o n. 604/2019 e, ato contínuo, o retorno do feito ao Gabinete para
deliberação.
3. Os autos do processo estão conclusos no Gabinete.
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5. De início, faço consignar, por prevalente, que o art. 50, caput, da Lei
Complementar Estadual n. 1 54, de 1996, faculta a “qualquer cidadão,
partido político, associação ou sindicato” o poder de denunciar a este
Tribunal a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades de que tenham
conhecimento.
6. Dessa forma, considerando que o ora denunciante, Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Cacoal/RO- SINSEMUC, qualifica-se
como sindicato, tenho que é parte legítima para a propositura do feito.
7. E mais. Anoto que a matéria vertida na presente Denúncia é afeta à
competência deste Tribunal, porquanto se refere a administrador de
recursos públicos sujeito à sua jurisdição, bem como se encontra redigida
em linguagem clara e objetiva com a qualificação precisa do denunciante,
isto é, nome e endereço.
8. Assim sendo, há de se CONHECER, preliminarmente, a vertente peça,
uma vez que preenchidos restaram os pressupostos processuais
intrínsecos e extrínsecos aplicáveis à espécie versada, com fulcro no
preceptivo entabulado no art. 50, caput, da LC n. 154, 1996, c/c art. 80,
caput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, impondo-se, por consequência, o dever de analisar os efeitos
jurídicos decorrentes dos fatos ventilados na mencionada peça inaugural, o
que faço na forma da lei de regência.
II.I – DA NÃO-DECRETAÇÃO DE SIGILO
9. Dispõe o art. 52, caput, da Lei Complementar n. 154, 1996, que, em
regra, “no resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará
tratamento sigiloso às denúncias”, quer seja em relação ao objeto, quer
seja referente à autoria; entretanto, deve esta Corte de Contas aferir, caso
a caso, a pertinência, ou não, da decretação do referido sigilo, deliberando,
por derradeiro, sobre a publicitação ou restrição dos atos praticados em
processos desta natureza.
10. Dito isso, infere-se do texto constitucional que a restrição dos atos
processuais só se justifica na preservação da intimidade ou do interesse
social, com substrato na disposição inserta no art. 5º, inciso LX, da CF/88.
Assim, vejamos:
Art. 5º [...]
[...]
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
11. O Código de Processo Civil, cuja aplicação é subsidiária no âmbito
deste Tribunal, conforme inteligência do art. 286-A do RITCERO, disciplina
duas situações em que o sigilo processual se impõe, as quais se
encontram encartadas nos incisos I e II do art. 155. A propósito:
Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo
de justiça os processos:
I - em que o exigir o interesse público;
II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges,
conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores.
12. Dessa forma, verifica-se que o conteúdo da presente não se amolda a
nenhuma das hipóteses dispostas nos preceitos normativos
retromencionados.
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13. Isso porque a publicitação dos atos processuais praticados no presente
feito não terá o condão de expor o Poder Executivo do Município de Cacoal
– RO a qualquer entrave ou embaraço, tampouco os agentes públicos
indicados como responsáveis, uma vez que nada há para justificar, ainda
que sob o aspecto da preservação da intimidade, a manutenção do sigilo
da Denúncia em testilha.
14. Ao contrário, a publicidade dos autos em epígrafe visa a conferir,
noutro giro, eficácia ao princípio constitucional da publicidade, que é
imanente à atuação desta Corte de Contas.
15. Por tais razões, com espeque no art. 52, § 1º, da LC n. 154, de 1996,
c/c art. 82, Parágrafo único, do RITCERO, tem-se que a não-decretação do
sigilo da Denúncia em apreço é medida juridicamente recomendada.

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Município de Chupinguaia
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO: 01382/2014
SUBCATEGORIA: Parcelamento de Débito
ASSUNTO: Parcelamento de Débito - Mandado de Citação n°
1399/2011/TCE-RO - Processo n° 1557/2008/TCE-RO
JURISDICIONADO: Poder Legislativo Municipal de Chupinguaia
RESPONSÁVEL: Odom José de Oliveira - CPF: 336.298.039-20
Ex-Vereador do Poder Legislativo do Município de Chupinguaia
RELATOR: Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
DM-GCFCS-TC 0015/2019

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, e pelos fundamentos aquilatados em linhas precedentes,
em fase de juízo interlocutório preliminar, DECIDO:
I – CONHECER, preliminarmente, a vertente peça registrada sob o
Protocolo n. 604/19, ofertada pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Cacoal/RO- SINSEMUC, CNPJ n. 63.789.028/0001-70, por
intermédio de seu Presidente, Senhor Ricardo Sérgio Ribeiro, CPF n.
342.681.384-04, como DENÚNCIA, uma vez que preenchidos restaram os
pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos aplicáveis à espécie
versada, a teor do preceptivo entabulado no art. 50, caput, da LC n. 154,
1996, c/c art. 80, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia;
II – DEIXAR DE DECRETAR o sigilo da presente Denúncia, uma vez que a
matéria veiculada na inicial não se amolda às situações protetivas
previstas pelo art. 5º, inciso LX, da CF/88 e pelo art. 155, incisos I e II, do
CPC, impondo-se, por consequência, a publicitação dos atos processuais
levados a efeito no bojo deste processo, a teor do preceptivo constante no
art. 52, §1º, da LC n. 154, 1996 c/c art. 82, Parágrafo único, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas;
III –APÓS a retirada do sigilo processual, que deve ser procedido pelo
Departamento de Documentação e Protocolo (DDP), REMETAM-SE os
autos, incontinenti, à Secretaria-Geral de Controle Externo, para que
instrua e examine os fatos veiculados na Denúncia em tela, e emita
Relatório Técnico preliminar, na forma regimental; ao depois,
ENCAMINHEM-SE ao Ministério Público de Contas, para manifestação;
IV – DÊ-SE CIÊNCIA DESTA DECISÃO, via DOeTCE-RO, ao denunciante
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal/RO- SINSEMUC,
CNPJ n. 63.789.028/0001-70, ao seu Presidente, Senhor Ricardo Sérgio
Ribeiro, CPF n. 342.681.384-04, e à suposta responsável, Senhora
Glaucione Maria Rodrigues Neri, CPF n. 188.852.332-87, Prefeita
Municipal;
V – PUBLIQUE-SE, na forma da legislação incidente na espécie;
VI – JUNTE-SE;
VII – CUMPRA-SE.
À ASSISTÊNCIA DE GABINETE, para que cumpre as determinações,
aqui, consignadas, expedindo, para tanto, o necessário.
Porto Velho, 14 de Fevereiro de 2019
(assinado eletronicamente)
WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA
Conselheiro
Matrícula 456
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PARCELAMENTO DE DÉBITO. PAGAMENTO. QUITAÇÃO. BAIXA DE
RESPONSABILIDADE. APENSAMENTO.
Tratam os autos de Parcelamento de Débito deferido por meio da Decisão
Monocrática nº 117/2014 - GCFCS , que retorna a este Gabinete para
deliberação quanto de sua quitação pelo Senhor Odom José de Oliveira Ex-Vereador do Poder Legislativo do Município de Chupinguaia, referente
ao débito imputado no Mandado de Citação n° 1399/TCER-2011, prolatado
no Processo n° 1557/2008/TCE-RO.
2. Com o objetivo de levar ao conhecimento do Senhor Odom José de
Oliveira o teor da Decisão Monocrática nº 117/2014 - GCFCS, o
Departamento da 1ª Cãmara, expediu o Oficío nº 897/2014/D1ªC-SPJ,
encaminhado via Correios, recebido conforme Aviso de Recebimento a fl.
28.
3. O parcelamento foi deferido, nos termos da Decisão Monocrática nº
117/2014 - GCFCS, de 22.5.2014, em 52 (cinquenta e duas) parcelas a
serem atualizadas, sem a incidência de juros, ante a antecipação
voluntária do recolhimento de débido, conforme precedente firmado no
Acórdão 10/2013/2ªCM.
4. Em seguida, o Senhor Odom José de Oliveira, encaminhou a este
Tribunal, cópia dos comprovantes de recolhimento do débito, referente às
52 (cinquenta e duas) parcelas realizado em favor do Tesouro Municipal de
Chupinguaia, conforme documentação acostada às fls. 35/197.
5. Submetidos à conferência pela Unidade Técnica, fls. 206/207, concluiuse pelo recolhimento a menor em R$257,75 . Contudo, a título de
racionalização administrativa e economia processual, considerando o baixo
valor do débito remanescente, sugeriu que se dê quitação do “débito
constante do MANDADO DE CITAÇÃO Nº 1399/2011/TCE-RO, nos termos
do §2º do artigo 12 da Lei Complementar n° 154/96”.
6. Quanto ao Ministério Público de Contas, em decorrência do Provimento
nº 03/2013/MPC-RO, não se manifestou nos autos.
São esses, em síntese, os fatos.
7. Compulsando os autos, verifica-se que o Senhor Odom José de Oliveira,
encaminhou documentação probatória dos recolhimentos por ele
efetivados aos Cofres do Ente Municipal, referente ao débito apurado no
Processo n° 1557/2008/TCE-RO.
7.1. Quanto ao fato de remanescer saldo devedor, referente a atualização
monetária, no montante de R$257,75, sem maiores digressões, vejo como
desarrazoado e antieconômico movimentar a máquina administrativa para
perseguir o saldo de tão pequena monta, cujo custo de obtenção é,
certamente, maior que o valor a ser recolhido aos cofres municipais.
7.2. Assim, no diapasão do Corpo Técnico, entendo que a importância
recolhida pelo Senhor Odom José de Oliveira, de forma espontânea e
antecipadamente ao julgamento de mérito das Contas, é suficiente para
liquidação do débito apurado, e demonstra boa-fé e interesse do
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responsável em ressarcir ao erário os valores recebidos indevidamente,
motivando e fundamentando a expedição de quitação e concessão de
baixa de responsabilidade, na forma da lei.
8. Dessa forma, comprovada a regularidade dos recolhimentos efetuados
pelo Requerente, em consonância com o entendimento do Corpo Técnico,
DECIDO:
I. Conceder Quitação, com baixa de responsabilidade, ao Senhor Odom
José de Oliveira, CPF: 336.298.039-20, ex-Vereador do Poder Legislativo
do Município de Chupinguaia, do débito apontado no Mandado de Citação
n° 1399/2011/TCE-RO - Processo n° 1557/2008/TCE-RO, nos termos do §
2º do artigo 12, da Lei Complementar nº 154/96;
II. Dar ciência do teor desta Decisão aos interessados, via Diário Oficial;
III. Determinar ao Departamento da 2ª Câmara que junte cópia da presente
Decisão nos autos de no 01557/2008/TCE-RO;
IV. Determinar ao Departamento da 2ª Câmara que realize o apensamento
dos presentes autos ao Processo nº 1557/2008/TCE-RO, lavrando-se os
respectivos Termos de Apensamento.
Publique-se. Certifique-se. Cumpra-se.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
(assinado eletronicamente)
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
CONSELHEIRO RELATOR

Município de Vilhena
DECISÃO MONOCRÁTICA
DOCUMENTO: 12.177/18
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Vilhena
ASSUNTO: Remessa pelo Ministério Público do Estado (1ª Promotoria de
Justiça de Vilhena) de cópia do procedimento extrajudicial nº
2018001010074247, que apontou fragilidades no sistema de controle do
consumo de combustível da Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena
– SEMAGRI
RESPONSÁVEL: Eduardo Toshiya Tsuru – Prefeito
RELATOR: Conselheiro PAULO CURI NETO
DM 0037/2019-GCPCN
Cuida-se de expediente oriundo do Ministério Público do Estado – 1ª
Promotoria de Justiça de Vilhena –, no qual restou anunciada a
deflagração de procedimento extrajudicial (autos nº 2018001010074247)
que descortinou falhas no controle do consumo de combustível pela frota
da Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena – SEMAGRI, no período
de janeiro a agosto de 2018, o que, em tese, além de levantar suspeita
acerca da liquidação regular da despesa, configura desrespeito ao Acórdão
nº 87/2010 (processo nº 3862/2006).
O Corpo Técnico, após análise da documentação encaminhada,
posicionou-se pelo seu arquivamento na forma delineada a seguir
(ID=719742):
“3. O presente feito origina-se em comunicado encaminhado a esta
unidade técnica pelo Senhor Fernando Franco Assunção, Promotor de
Justiça, informando possíveis irregularidades no fornecimento de
combustíveis visando abastecer a frota da SEMAGRI.
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4. Analisando a presente documentação, verifica-se que o feito tem origem
no Ofício nº 552, de 13.07.2018 (p. 3 do ID 701459) enviado pelo Ministério
Público Federal, Procuradoria da República de Vilhena, ao Ministério
Público Estadual contendo notícia anônima de possível aquisição
excessiva de combustível pela SEMAGRI.
5. Segundo consta da notícia houve aquisições no importe de R$
700.000,00, sendo informando que não havia necessidade dessa
quantidade, tendo em vista que a maioria do maquinário pertencia a frota
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Vilhena SEMOSP.
6. Aportando o feito no 3ª Curadoria da Probidade do Ministério Público
Estadual de Rondônia/Comarca de Vilhena, foi formalizado os autos nº
2018001010074247 e após exame preliminar o parquet estadual não
vislumbrou indícios de dano ao erário, sendo identificado, a princípio,
apenas descontrole nas quilometragens de veículos e caminhões e no
lançamento de horas trabalhadas de maquinários, isto posto, resolveu-se
pelo arquivamento do feito e por remetê-lo a esta unidade técnica controle
externo regional de modo que se manifestasse a respeito de um possível
descumprimento ao Acórdão nº 87/2010, proferido no bojo do Processo nº
03862/2006/TCE-RO.
7. Eis aí um breve relato da tramitação dos documentos.
3. ANÁLISE TÉCNICA
8. O representante do parquet estadual fez as seguintes considerações a
respeito desta documentação :
Assim, por todo o exposto, entendo que o presente procedimento atingiu
seu intento, caracterizando, após diligências iniciais, hipótese de perda do
objeto por ausência de justa causa para a instauração de inquérito civil
e/ou ajuizamento de ação civil pública, razão pela qual deixo de instaurar
procedimento investigatório e promovo o arquivamento dos presentes
autos, ressaltando ao órgão comunicante que, caso não concorde com as
razões aqui explicitadas, poderá recorrer no prazo de dez dias, sendo que,
em caso de não reconsideração, o recurso será devidamente encaminhado
ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de três dias,
conforme prevê o art. 5°, §§ 1° e 2°, da Resolução n. 23/2007 - CNMP.
No mais, determino as seguintes providências:
1) dê-se ciência ao órgão comunicante, encaminhando-lhe cópia do
presente despacho, mediante oficio de ordem;
2) expeça-se ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
encaminhando cópia integral dos autos para conhecimento e adoção das
providências cabíveis, informando que no caso concreto, após análise das
planilhas orçamentárias acostadas às fls. 18/144, observou-se a presença
de algumas falhas no lançamento das informações destinadas à
comprovação da liquidação da despesa no que se refere ao consumo de
combustível por parte da SEMAGRI-Vha. Com efeito, há algumas
incorreções nos dados numéricos lançados no campo referente à
quilometragem dos veículos e horas trabalhadas das máquinas, os quais
não seguem uma ordem lógica e sequencial de valores, falhas essas que
indicam que a SEMAGRI, ao menos em tese, não está cumprindo a
recomendação administrativa expedida pelo TCE/RO no bojo do Acórdão
nº 3862/2006/TCE-RO, destinada a todos os municípios de Rondônia. No
mais, solicitar ao TCE/RO que comunique a esta Promotoria de Justiça
indícios de ato de improbidade administrativa que eventualmente venham a
ser constatados por ocasião de auditoria interna visando apurar o
cumprimento da mencionada recomendação administrativa;
9. Como se vê, os documentos enviados pelo ínclito promotor de justiça
trata do mesmo objeto versado em documentação eletrônica examinada
por esta unidade técnica (protocolo nº 07082/17) e no Processo nº
03995/2018/TCE-RO, de idêntico município jurisdicionado à esta Corte
Contas, nos quais também se evidenciou a existência de fragilidades nos
controles de abastecimento de frota, tendo o controle externo o
conhecimento de notícias de supostas aquisições excessivas e de
possíveis irregularidades na destinação de combustível em processos
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deflagrados pelo SAAE de Vilhena e SEMOSP, nos exercícios de 2013,
2014 e 2016.
10. Inclusive, ao examinar o processo acima mencionado, a equipe
instrutiva entendeu que os dirigentes do SAAE e servidores responsáveis
pelos respectivos controles administrativo, a época dos fatos,
descumpriram normas correlatas, notadamente o disposto no art. 37,
caput, da CF (princípios da legalidade e eficiência) c/c o art. 63, § 2º, inciso
III, da Lei Federal nº 4.320/64 e com o disposto no Acordão nº 87/2010PLENO, culminando com proposta de encaminhamento sugerindo a
audiência dos agentes públicos envolvidos para prestar os devidos
esclarecimentos.
11. Em relação a implementação de controles mais rigorosos no âmbito
daquela secretaria de obras, em exame preliminar àquela documentação
eletrônica, a equipe técnica recomendou o seguinte (Relatório Técnico, ID
528964):
[...]
31. Tais medidas são importantes não apenas para permitir um controle
efetivo do consumo, mas para evitar fraudes, desvio de bens e de
recursos, mas também serve ao propósito de produzir informações
gerenciais confiáveis para um melhor planejamento das futuras aquisições,
indo ao encontro da melhoria da gestão que deve ser buscada
incessantemente pelos gestores a partir da adoção de instrumentos
adequados de Governança Pública.
[...]
12. Em ambos os feitos, o Corpo Técnico chegou conclusão de que os
controles atinentes às despesas de combustível do município de Vilhena
deveriam ser melhorados, especialmente quanto à anotação sistemática
das quilometragens percorridas (caminhões e
veículos) e das horas trabalhadas (maquinários), e adicionalmente para as
máquinas pesadas que executam trabalhos estacionadas, além do registro
do tempo, o processo administrativo respectivo deveria ao menos conter o
relatório fotográfico dos serviços executados, isso tudo visando à
demonstração inequívoca da correta liquidação da despesa.
13. Em sua essência estes controles vão ao encontro do fortalecimento do
conceito de accountability que está alinhado às necessidades de maior
transparência e prestação responsável de contas da gestão pública, assim
todos os órgãos e entidades públicas deste Estado devem buscar adotar
medidas visando aperfeiçoar os seus controles internos, gerando relatórios
confiáveis que possam indicar perfeitamente o consumo de combustível.
14. Percebe-se nitidamente então que é recorrente notícias dando conta de
possíveis irregularidades, não apenas em relação à administração
municipal de Vilhena , mesmo depois que o TCE-RO tenha, a muito tempo,
firmado jurisprudência e comunicado ao entes e entidades jurisdicionadas
sobre a necessidade de se efetivar um rigoroso controle no abastecimento
da frota de veículos públicos.
15. Veja que o fato de os caminhões, veículos e máquinas não possuírem
o dispositivo de registro (hodômetros e horímetros) ou estarem quebrados,
isto não impossibilita que os controles sejam efetivos, pois é perfeitamente
possível a anotação do deslocamento (destino e km rodados), a finalidade
pública das despesas realizadas e quantitativo do combustível abastecido.
16. Nesse ponto, converge-se ao entendimento do parquet estadual no
sentido de que houve descontrole no abastecimento de combustível da
frota da SEMAGRI, uma vez que alguns casos os controles encontram-se
com saldo zerados e noutros existe inconsistência nas quilometragens
lançadas a cada abastecimento, não sendo possível, numa análise
acurada, identificar precisamente como foi realizado os gastos com
combustível.
17. Nessas condições fica difícil mensurar um suposto desvio de
combustível ou de recursos, haja vista que o Corpo Técnico não o pode
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quantificar mediante cálculos estimativos, apenas se embasando naquilo
que cada caminhões, veículos e máquinas, em condições normais,
efetivamente poderia ter consumido de combustível.
18. A respeito da ocorrência de um possível dano aos cofres do município
de Vilhena, o membro do parquet estadual expõe o seguinte:
[...] Ademais, analisando as planilhas de fls. 18/144, verifica-se que os
gastos com combustível por parte da SEMAGRI no período de JAN/18 a
AG0/18 (ou seja, durante 8 meses), foi de R$ 233.813,30, o que
corresponde a uma média de R$ 29.226,66 por mês, saldo esse que, ao
menos em tese, não se traduz em dispêndio desarrazoado de valores com
combustível, pelo menos não diante da quantidade de veículos e máquinas
que compõem a frota da SEMAGRI e o uso constante dos mesmos em
serviço, conforme se infere das informações contidas nas referidas
planilhas orçamentárias.
Assim, à vista dessas constatações iniciais, não se verifica no caso
concreto elementos que confirmem seguramente a ocorrência de aquisição
desarrazoada de combustível por parte da SEMAGRI, cabendo o
arquivamento do presente feito também no tocante a esse fato. (grifo
nosso)
19. Como relatado pelo promotor, não se confirmou a notícia de suposta
aquisição excessiva e, por sua vez, o consumo médio não se traduziu em
dispêndio desarrazoado de valores com combustível e ao final propôs o
arquivamento do feito.
20. Vale lembrar que nas fiscalizações, priorizando as ações de maior
impacto do controle externo, em primeiro momento deve ser investigado se
existe risco, relevância e materialidade para constituir processo no âmbito
dessa Corte de Contas. Pelo visto, o risco pode ser mitigado a partir de
uma determinação no sentido de que falhas semelhantes sejam evitadas.
Já em relação as demais premissas, vislumbra-se que inexiste relevância e
materialidade que justifique o prosseguimento do feito porque não existem
evidências de que houve dano aos cofres do município.
21. Não existem, portanto, os pressupostos básicos de desenvolvimento
válido e de constituição de processo junto este Tribunal de Contas, uma
vez que, exceto o descontrole verificado, não existem outras evidências de
que houve dano ao erário e assim o Corpo Técnico desta unidade de
controle externo propõe o arquivamento sumário da documentação,
priorizando os esforços em ações de maior impacto em termos sociais,
financeiros e orçamentários.
22. Em consonância com a DM nº 00218/17-DM-GCFCS-TC (ID 531191,
Doc. 7082/2017) que versava sobre um suposto consumo excessivo de
combustível na SEMOSP de Vilhena, o eminente Relator FRANCISCO
CARVALHO DA SILVA decidiu nos seguintes termos:
[...] 7. Assim, considerando que não há elementos suficientes que
evidenciem aquisição excessiva de óleo diesel (S-10) pelo Poder Executivo
do Município de Vilhena, convirjo com o entendimento técnico quanto ao
arquivamento da presente documentação, uma vez que para esta Corte de
Contas se torna indispensável priorizar uma atuação técnica seletiva,
baseada nos critérios do risco, materialidade e relevância, conforme
estabelecem as Normas de Auditoria Governamental aplicáveis ao
Controle Externo, instituídas pela Resolução nº 78/2011 –TCE/RO.
8. Assim, diante de todo o exposto, DECIDO:
I -Determinar, com fundamento no artigo 92 da LC nº 156/96, combinado
com o artigo 79, § 1º, in fine, do Regimento Interno deste Tribunal, o
arquivamento, sem análise de mérito, da presente documentação, tendo
em vista que não restou configurada a existência dos critérios seletivos de
risco, materialidade e relevância para a autuação processual, de modo que
afastado o interesse de agir deste Tribunal; [...]
23. Desta feita, após os trâmites regimentais, cabe determinar ao Prefeito
Municipal e a todos os demais secretários do município de Vilhena que
envidem esforços para dar fiel cumprimento ao disposto no ACORDÃO Nº
87/2010, proferido no bojo do Processo nº 3862/2006/TCE-RO.
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24. Considerando os problemas recorrentes enfrentados por esta Corte de
Contas em denúncias, representações e demais comunicados de
irregularidades relacionados ao descontrole no abastecimento de frotas
dos órgãos públicos contidos em vários processos deste Tribunal, o Corpo
Técnico vem sugerir a Secretaria Geral de Controle Externo, se assim
entender pertinente, realizar minucioso estudo para subsidiar o trabalho
técnico e, posteriormente, analisar a possibilidade, em termos de recurso
financeiros e humanos, visando deflagrar auditoria operacional com escopo
de verificar o cumprimento por parte da Administração Pública Municipal e
Estadual à luz do disposto no ACÓRDÃO Nº 87/2010/TCE-RO.

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Portanto, em sede de cognição não exauriente, diante da ausência dos
elementos necessários para a deflagração de procedimento fiscalizatório
estranho ao planejamento anual (auditorias e inspeções) e, também,
considerando que a situação fática apresentada não ultrapassa o filtro da
seletividade (risco, relevância e materialidade) , a documentação advinda
do Ministério Público do Estado deve ser arquivada, sem prejuízo da
emissão de determinação ao Prefeito, para a adoção do sistema de
controle do consumo de combustível, da utilização e do custo operacional
da frota municipal, de acordo com as diretrizes básicas preconizadas no
Acórdão nº 87/2010-Pleno (processo nº 3862/2006), sob pena de
responsabilização.

CONCLUSÃO
25. Diante de tudo o que foi exposto, o Corpo Técnico vem propor a esta
relatoria que seja arquivada a presente documentação, uma vez que, no
caso examinado, não ficou configurado dano aos cofres do município de
Vilhena nas aquisições de combustível realizadas pela SEMAGRI, nos
período de janeiro a agosto de 2018.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
26. Ante todo o exposto, propõe-se ao Relator que seja conhecida a
comunicação formulada pelo Senhor Fernando Franco Assunção,
Promotor de Justiça, noticiando possíveis irregularidades cometidas pelo
Poder Executivo do município de Vilhena, notadamente quanto à
ocorrência de descontrole no abastecimento de combustível da frota da
SEMAGRI, no período de Janeiro a Agosto do exercício de 2018,
sugerindo-se que, com fundamento no § 4º do art. 4º da Resolução nº
210/2016/TCE-RO e art. 29 do Regimento Interno do TCE/RO, seja
promovida o arquivamento desta documentação e as comunicações de
praxe ao Senhor Fernando Franco Assunção, Promotor de Justiça
MPE/RO, 3ª Promotoria de Justiça de Vilhena da Curadoria da Probidade.
27. Propõe-se ainda ao Relator a seguinte medida:
28. Considerando a fragilidade nos controles administrativos da SEMAGRI
de Vilhena, propõe-se ao Relator o seguinte:

A sobrecarga de trabalho, aliada à carência de pessoal vivida por esta
Corte de Contas, concorrem para o desfecho defendido, que não obsta o
órgão ministerial, acaso queira, de se valer do instituto da representação
para delatar (eventual) irregularidade praticada pelo Município perante esta
Corte.
Posto isso, a fim de prevenir despesa irregular e conferir transparência aos
gastos com combustíveis e veículos, determino ao Chefe do Poder
Executivo de Vilhena o cumprimento das diretrizes mínimas – e
indispensáveis ao controle da economicidade e à regularidade da
liquidação do dispêndio, no que diz respeito ao controle do uso e
abastecimento da frota municipal –, insculpidas no Acórdão nº 87/2010Pleno (processo nº 3862/2006), sob pena de responsabilização.
Deve-se dar ciência à Secretaria Geral de Controle Externo desta decisão,
a fim de, oportunamente, programar auditoria com o escopo de apurar o
atendimento pela Administração Pública Estadual e Municipal do referido
Acórdão.
Publique-se. Ciência, via ofício, ao Ministério Público do Estado – 1ª
Promotoria de Justiça de Vilhena, ao Senhor Prefeito e ao Controle Interno
desse Município, bem como ao Ministério Público de Contas.
Arquive-se, após adotadas as medidas acima mencionadas.
É como decido.

5.1. Determinar ao Senhor EDUARDO TOSHIYA TSURU, Prefeito de
Vilhena, bem como aos demais secretários municipais, ou quem por
ventura venha substituí-los nos cargos, com fundamento no inciso II do art.
62 da Resolução Administrativa nº 05/96-TCER (Regimento Interno), a
implementarem as seguintes medidas administrativas no controle da
execução da despesa pública:
a) Estabelecer rigorosos controles de abastecimento de combustível dos
veículos, caminhões e máquinas da frota municipal, em especial fazendo
providenciar nos processos administrativos a anotação sistemática das
quilometragens percorridas (caminhões e veículos) e das horas
trabalhadas (maquinários), e adicionalmente para as máquinas e outros
veículos que não dispõem de equipamento do registro de quilometragem,
além do lançamento do tempo trabalhado, anexar relatório fotográfico dos
serviços que foram executados, devendo a Administração nortear-se pelo
disposto no Acórdão nº 87/2010 (Autos nº 3862/2006/TCE-RO), sob pena
de sanção pecuniária no caso de reincidência;

(assinado eletronicamente)
PAULO CURI NETO
Conselheiro
Matrícula 450

Município de Vilhena
DECISÃO MONOCRÁTICA

b) Nomear comissão de recebimento para controlar as futuras aquisições
de combustível em cada uma das secretarias, indicando um servidor (fiscal
do contrato) para fiscalizar os abastecimentos e os controles
implementados, com elaboração e juntada de relatório de fiscalização nos
processos administrativos antes de efetuar os pagamentos mensais ao
fornecedor;

PROCESSO Nº: 3082/2018/TCE-RO
UNIDADE: Câmara Municipal de Vilhena
ASSUNTO: Auditoria de regularidade quanto ao cumprimento da Lei de
transparência e legislação correlata por parte da Câmara Municipal de
Vilhena (exercício 2018)
RESPONSÁVEIS: Adilson José Wiebbelling de Oliveira – CPF n.
276.924.502-34 – Presidente da Câmara Municipal de Vilhena
Luziamara Rosa Mourão – CPF n. 008.394.672-14 – Controladora Geral
Kanitar Santos Oberst – CPF n. 292.579.508-08 – responsável pelo Portal
de Transparência
RELATOR: Conselheiro PAULO CURI NETO

c) Dar vistas a presente documentação ao Ministério Público de Contas”.

DM 0038/2019-GCPCN

Pois bem. A circunstância posta não sugere a instauração de procedimento
fiscalizatório, o que reclama o arquivamento da presente documentação,
nos termos da manifestação da Secretaria Geral de Controle Externo –
Secretaria Regional de Vilhena –, razão pela qual os seus argumentos se
incorporam a esta decisão como ratio decidente.

AUDITORIA. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO AOS PRECEITOS DA
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA.
CUMPRIMENTO. CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE QUALIDADE EM
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
www.tce.ro.gov.br
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1. Considerar regular com ressalva o Portal de Transparência da Câmara
Municipal de Vilhena, pois não disponibilizou em ambiente virtual e de fácil
acesso as informações de caráter obrigatórias;

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

• Determinar o registro do índice de transparência do Portal da Câmara
Municipal de Vilhena de 90,65%;

2. Conceder o Certificado de Qualidade de Transparência, com supedâneo
no art. 2°, § 1°, I, II e III da Resolução n° 233/2017/TCE-RO c/c o art. 25, §
1°, III da IN n. 52/17 (redação da IN n. 62/18);

• Conceder o Certificado de Qualidade em Transparência à Câmara
Municipal de Vilhena, conforme previsão do art. 25, §1º, III da IN nº
52/2017/TCE-RO c/c artigo 2º, §1º, I, II e III da Resolução nº.
233/2017/TCE-RO;

3. Recomendações aos atuais Presidente da Câmara de Vereadores,
Controlador(a) Geral e ao Responsável pelo Portal de Transparência.

• Determinar a correção das irregularidades apontadas na conclusão deste
Relatório;

4. Arquivamento.

• Determinar o arquivamento dos autos com fulcro no art. 25, §1º, VII da IN
nº 52/2017/TCE-RO.

Cuidam os autos de auditoria de regularidade, que tem por escopo
fiscalizar o cumprimento, por parte da Câmara Municipal de Vilhena, das
disposições e obrigações elencadas na Lei Complementar Federal
131/2009 e demais legislação correlata.
O Corpo Técnico, à luz da IN n° 52/17/TCE-RO (redação da IN n. 62/18),
procedeu à análise preliminar no portal de transparência da Câmara
Municipal de Vilhena, concluindo que, muito embora o índice de
transparência tenha alcançado 77,20%, se mostravam necessários reparos
no portal, pois existiam falhas nas informações ali consignadas, mormente
no que diz respeito às de caráter essencial e obrigatórias. Em razão de tal
constatação, sugeriu a abertura de prazo para que os jurisdicionados
adotassem medidas com a finalidade de disponibilizar as informações
elencadas na lei de transparência.
Em consonância com a manifestação técnica, foi expedida a DM-GCPCNTC 00276/18, determinando ao Poder Legislativo a retificação no seu portal
de transparência no prazo de 60 dias.
Com efeito, foram expedidos ofícios ao Presidente da Câmara, à
Controladora Interna, e ao Responsável pelo Portal de Transparência.
Em atenção às determinações desta Corte, o Sr. José Wiebbilling de
Oliveira (Presidente da Câmara), mediante a petição protocolada nesta
Corte sob o n. 12423/18, apresentou documentos na tentativa de
comprovar a retificação do portal de transparência.
Assim, os autos foram enviados ao Corpo Técnico para análise quanto ao
cumprimento das determinações de adequação do Portal aos preceitos da
legislação de acesso à informação.

E ainda:
Recomendar aos responsáveis pelo Câmara Municipal do município de
Vilhena que disponibilizem em seu Portal de Transparência:
• Versão consolidada dos atos normativos;
• Informações básicas sobre propostas EM TRAMITAÇÃO: autor, relator,
data de apresentação, ementa, assunto / indexação, histórico e situação;
• Informações sobre propostas FORA DE TRAMITAÇÃO: autor, último
relator, data de apresentação, ementa, assunto / indexação, histórico e
motivo de não estar mais tramitando (aprovação ou arquivamento);
• Resultado das votações;
• Votações nominais;
Textos da matéria consultada: projetos iniciais, requerimentos, emendas,
substitutivos, relatórios, pareceres e projetos finais;
• Textos CITADOS nas matérias consultadas, como leis já existentes,
pareceres técnicos, regulamentos, entre outros;
• Discursos em sessões plenárias;
• Agenda do plenário e das comissões;

Em nova análise ao aludido portal de transparência, o Corpo Técnico,
apesar de atestar que persistem falhar de caráter obrigatório, destacou que
foram atendidos todos os pressupostos relativos às informações de caráter
essenciais, o que proporcionou ao Poder Legislativo de Vilhena alcançar o
índice elevado de transparência de 90,65%. Ao final, concluiu com a
seguinte proposta de encaminhamento:

• Atividades legislativas dos parlamentares;
• Informações básicas sobre as Comissões: Permanente/Temporária,
Composição por parlamentares, partidos e blocos partidários, atividades;

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

• Remissão expressa para a norma regulamentadora da LAI no Portal da
Transparência;

Verificou-se nesta nova análise, que o Portal de Transparência da Câmara
Municipal de Vilhena sofreu importantes modificações que aumentaram a
transparência de sua gestão, atingindo um índice de transparência de
90,65%, inicialmente calculado em 72,20%.

• Informações sobre Conselhos com participação de membros da
sociedade civil;

Ademais, foram cumpridos todos os critérios considerados essenciais,
indispensáveis a uma gestão transparente.
Assim, propõe-se ao nobre relator:
• Considerar o Portal de Transparência do Câmara Municipal de Cacoal
REGULAR COM RESSALVA, tendo em vista o cumprimento de todos os
critérios definidos como essenciais, existindo, no entanto, impropriedades
relativas aos critérios definidos como obrigatórios com fulcro no artigo 23,
§3º, II “a” e “b” da IN nº. 52/2017/TCE-RO;

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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• Mecanismo específico para a população contribuir com o processo
legislativo.
Os autos foram encaminhados ao MPC, que, convergindo com a
manifestação da Unidade Técnica, opinou no seguinte sentido:
Por essa razão, o Ministério Público de Contas, sem maiores delongas,
ratifica o encaminhamento propugnado pelo Controle Externo no sentido
de que seja registrado o índice de 90,65%, concedido o Certificado de
Qualidade em Transparência Pública, expedida determinação à Câmara
Municipal de Vilhena para a correção/suprimento das informações faltantes
e arquivados os autos.
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Vieram os autos conclusos.

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

de fácil acesso as informações essenciais dispostas nos artigos 11, 12, 13,
15 e 16, da IN n° 52/17 (redação da IN 64/18);

É o relatório do essencial.
De plano, cabe informar que, nos termos da DM 0276/2018-GCPCN, foi
determinado ao jurisdicionado que elidisse, além das demais falhas (de
caráter obrigatório), as irregularidades remanescentes relativas às
informações de caráter essenciais, quais sejam:
01.1.Descumprimento art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade)
c/cart. 48-A, II, da LRF; art. 8º, § 1º, II, da LAI c/c art. 11, II da Instrução
Normativa n°. 52/2017/TCE-RO, por não disponibilizar quanto às receitas:
Informações sobre entradas financeiras de valores a qualquer título
(receitas de serviços, inscrições, remunerações sobre aplicações
financeiras, etc.), indicando a nomenclatura, classificação, data da entrada
e valor (Item 4.3, subitem 4.3.1 doRelatório Técnico e Item 4, subitem 4.2
da Matriz de Fiscalização);

III - Registrar o índice de 90,65% de transparência da Câmara Municipal de
Vilhena, referente ao exercício de 2018;
IV – Recomendar aos atuais Vereador Presidente da Câmara,
Controlador(a) Interno e responsável pelo Portal da Transparência, para
que juntos adotem medidas tendentes a ampliar ainda mais a
transparência da Câmara Municipal de Vilhena, o que será objeto de
auditoria no curso deste exercício, corrigindo as impropriedades
remanescentes no portal, as quais seguem transcritas:
• Versão consolidada dos atos normativos;
• Informações básicas sobre propostas EM TRAMITAÇÃO: autor, relator,
data de apresentação, ementa, assunto / indexação, histórico e situação;

01.2. Infringência ao art. 48, caput da LC nº.101/2000 c/c art. 15, V e VI da
Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017, por não disponibilizar: (Item 4.5,
subitem 4.5.2 doRelatório Técnico e Item 7, subitens 7.5 e 7.6 da matriz de
fiscalização).

• Informações sobre propostas FORA DE TRAMITAÇÃO: autor, último
relator, data de apresentação, ementa, assunto / indexação, histórico e
motivo de não estar mais tramitando (aprovação ou arquivamento);

•Relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO;

• Resultado das votações;

•Atos de julgamento de contas anuais

• Votações nominais;

Em visita ao portal de transparência da Câmara Municipal de Vilhena,
conforme o posicionamento do Corpo Técnico e do MPC, entendo que as
falhas graves acima apontadas foram sanadas, já que todas as
informações de caráter essenciais passaram a ser disponibilizadas no
portal.

• Textos da matéria consultada: projetos iniciais, requerimentos, emendas,
substitutivos, relatórios, pareceres e projetos finais;

Relativamente às demais falhas (informações de caráter obrigatório), as
quais não são passíveis de ensejar a imediata aplicação de sanção,
mormente considerando que o Poder Legislativo de Vilhena atingiu
patamar elevado, bem acima do mínimo estabelecido para o exercício em
análise, é o caso de se formular recomendações para que sejam
corrigidas, o que também será aferido neste exercício, em nova auditoria.

• Discursos em sessões plenárias;

Logo, forçoso concluir pela concessão do Certificado de Qualidade de
Transparência Pública à Câmara Municipal de Vilhena, na forma do art. 2° ,
§ 1°, I, II e III da Resolução n° 233/2017/TCE-RO c/c o art. 25, § 1°, III da
IN n. 52/17 (redação da IN n. 62/18), bem como pelo registro do índice de
transparência de 90,65%, conforme preceitua o art. 25, § 1°, II da IN n°
52/17 (redação da IN 62/18).
Convém registrar que a IN 52/17 (redação da IN n. 62/18) passou a prever
em seu artigo 25 que “o processo será apreciado monocraticamente
quando houver convergência do relator com a manifestação da Unidade
Técnica e com o parecer do Ministério Público de Contas”, que, inclusive, é
o caso do presente processo, conforme relatado acima.
Ante o exposto, em perfeita sintonia com a manifestação do Corpo Técnico
e com o posicionamento do MPC, decido:
I – Considerar regular com ressalva o Portal de Transparência da Câmara
Municipal de Vilhena nos termos do art. 23, § 3°, II, “a” e “b” da IN n° 52/17
(redação da IN n. 62/18), haja vista que apesar de o Portal do Poder
Legislativo ter alcançado índice superior a 50% e cumprido todos os
critérios definidos como essenciais, foram detectadas impropriedades
quanto as informações de caráter obrigatórios;
II – Conceder o Certificado de Qualidade de Transparência à Câmara
Municipal de Vilhena, na forma do art. 2°, § 1°, I, II e III da Resolução n°
233/2017/TCE-RO c/c o art. 25, § 1°, III da IN n. 52/17 (redação da IN n.
62/18), haja vista o Portal de Transparência do Poder Legislativo ter
alcançado índice superior a 75% e ter disponibilizado em ambiente virtual e
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• Textos CITADOS nas matérias consultadas, como leis já existentes,
pareceres técnicos, regulamentos, entre outros;

• Agenda do plenário e das comissões;
• Atividades legislativas dos parlamentares;
Informações básicas sobre as Comissões: Permanente/Temporária,
Composição por parlamentares, partidos e blocos partidários, atividades;
• Remissão expressa para a norma regulamentadora da LAI no Portal da
Transparência;
• Informações sobre Conselhos com participação de membros da
sociedade civil;
• Mecanismo específico para a população contribuir com o processo
legislativo.
V - Publique-se e dê-se ciência do teor desta decisão, via Ofício, aos
responsáveis identificados no cabeçalho, ao MPC e aos atuais Presidente
da Câmara de Vereadores de Vilhena, Controlador(a) Geral e Responsável
pelo Portal de Transparência.
VI – Arquivar os autos, com supedâneo no artigo 25, § 1°, VII, da IN n.
52/17 (redação da IN n. 62/18), depois de adotadas as medidas
pertinentes.
Porto Velho, 15 de fevereiro de 2019.
(assinado eletronicamente)
PAULO CURI NETO
Conselheiro Relator
Matrícula 450
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Conselho Superior de Administração TCE-RO
Atos do Conselho

RESOLUÇÃO DO CONSELHO
RESOLUÇÃO N. 276/2019/TCE-RO
Dispõe sobre o Plano de Controle Externo para o biênio de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2021.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 3º da Lei
Complementar Estadual nº. 154, de 26 de julho de 1996, c/c o art. 4º do Regimento Interno desta Corte de Contas;
CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 7º da Resolução n. 268/2018/TCE/RO, que institui o Sistema de Planejamento da Secretaria-Geral de
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e a Programação Anual de Auditorias e Fiscalizações;
CONSIDERANDO a necessidade de promover o alinhamento estratégico das atividades do Controle Externo por meio do estabelecimento de diretrizes e
linhas de ação; e
CONSIDERANDO o contido no Processo n. 00265/19/TCE-RO.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia que passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de abril de 2019.
Porto Velho, 4 de fevereiro de 2019.
EDILSON DE SOUSA SILVA
Conselheiro Presidente
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 276/2019/TCE-RO
PLANO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
COMPOSIÇÃO
PRESIDENTE
CONSELHEIRO EDILSON DE SOUSA SILVA
VICE-PRESIDENTE
CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA
CORREGEDOR-GERAL
CONSELHEIRO PAULO CURI NETO
CONSELHEIROS
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO – Presidente da 2ª Câmara
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA – Ouvidor
WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA – Presidente da Escola de Contas.
BENEDITO ANTÔNIO ALVES – Presidente da 1ª Câmara.
CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA
OMAR PIRES DIAS
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA
PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
YVONETE FONTINELLE DE MELO
PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA
ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS
ERNESTO TAVARES VICTÓRIA

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

Documento assinado eletronicamente,
utilizando certificação digital da ICP-Brasil.

20
Porto Velho - RO

DOeTCE-RO – nº 1810 ano IX

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
BRUNO BOTELHO PIANA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CONTROLE EXTERNO
EDSON ESPÍRITO SANTO SENA
Sumário
1. Apresentação 7
2. Metodologia 7
3. O Plano de Controle Externo 8
3.1. Objetivos Estratégicos 11
3.2. Diretrizes 13
3.3. Linhas de Ação 17
3.4. O MMD-TC - ATRICON 21
3.5. Alinhamento entre os objetivos de resultado, as diretrizes e as linhas de ação 22
4. Conclusão 24
ANEXO – Resumo do Plano de Controle Externo 25
1. Apresentação
O Plano de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – PCE-TCERO faz parte do Sistema de Planejamento da Secretaria-Geral de
Controle Externo - SGCE instituído através da Resolução n. 268/2018/TCE-RO e tem por finalidade precípua apresentar ao Conselho Superior de
Administração – CSA o planejamento bienal, em nível tático, das ações de controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, abrangendo o período
que vai de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2021.
Do acordo com o que preceitua o art. 5º da Resolução n. 268/2018/TCE-RO, o Sistema de Planejamento da SGCE consiste em um conjunto de práticas
gerenciais voltadas para a obtenção de resultados, com base no estabelecimento, na execução e no acompanhamento de metas, iniciativas e ações que
impulsionem o cumprimento da missão institucional e o alcance da visão de futuro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Sendo, portanto, um
elemento estratégico integrador do Planejamento Estratégico Institucional.
Neste sentido, a proposta do PCE-TCERO ora apresentada está projetada para atender, a médio prazo, os objetivos estratégicos desta Corte de Contas, os
quais foram transformados em planos concretos com o objetivo de materializar as decisões estratégicas contidas no PE-TCERO 2016/2020.
A partir de junho de 2018, após o período de levantamento e diagnóstico situacional, foram realizadas dez etapas de trabalho que se desdobraram em várias
reuniões com as Unidades Técnicas envolvendo todos os servidores do controle externo, nas quais foram colhidas sugestões e implementadas as primeiras
ações estratégicas destinadas ao alinhamento com o Planejamento Estratégico do Tribunal, a fim de otimizar as ações voltadas a contribuir para o
cumprimento da missão constitucional. Esse esforço estratégico, realizado sem afetar a rotina do controle externo, resultou nesta proposta, em que se
apresenta os objetivos estratégicos selecionados, as diretrizes estabelecidas e as linhas de ações de controle externo definidas, com o objetivo de dar
cumprimento normativo à Resolução n. 268/2018/TCE-RO.
Assim, submete-se a presente proposta à análise da Presidência e posterior submissão ao Conselho Superior de Administração para deliberação, nos
termos do art. 9º da Resolução em tela.
2. Metodologia
Para elaboração do PCE-TCERO 2019/2020 foram realizadas diversas reuniões de trabalho envolvendo todos os colaboradores, secretários, diretores,
assessores e profissionais diretamente envolvidos nas atividades de controle externo desta Corte de Contas.
Nos eventos que basearam a metodologia adotada foram definidas as estratégias setoriais, tais como a construção do propósito, finalidade, função,
horizonte, visão de futuro e alvo das unidades da SGCE. Posteriormente, foram adotadas ações de alinhamento estratégico da SGCE com o Planejamento
Estratégico do TCERO 2016/2020. Feito isso, foi realizado o diagnóstico organizacional com análise do ambiente interno e externo, em que foram
detectados os pontos forte e fracos e as ameaças e oportunidades dos diversos setores, no que se refere à melhoria dos processos de negócio. Além disso,
foi feita a identificação dos riscos que possam afetar o desempenho da atividade.
Na etapa seguinte foram concebidos os objetivos, metas, indicadores de prioridade e indicadores de desempenho. As ações foram priorizadas utilizando-se
da Matriz GUT (análise da Gravidade, a Urgência e a Tendência dos problemas levantados na Matriz SWOT) e dos riscos identificados na Matriz de
Diagrama de Verificação de Riscos – DVR.
Após esses estudos foi realizado o Seminário de Planejamento Estratégico e feita a entrega da 1ª versão do Planejamento Integrado da SGCE e da
Orientação Normativa n. 10/2018/SGCE, que adotou o modelo de planejamento integrado para o alinhamento estratégico da Secretaria-Geral de Controle
Externo - SGCE e suas unidades, visando a padronização de procedimentos de organização, gerenciamento, coordenação e controle das atividades de
gestão e ações de controle externo e dá outras providências.
Os primeiros resultados foram avaliados na 1ª Reunião de Avaliação Estratégica – RAE, em 26/10/18, na qual se verificou a necessidade de aprofundamento
na questão da elaboração do Planejamento Estratégico da SGCE. Constatou-se que, além da ON n. 10/2018/SGCE, seria necessária a edição de uma
Resolução específica sobre o assunto, a fim de respaldar organicamente as ações de planejamento da atividade de controle externo, razão pela qual se
propôs à Presidência a edição de normativa sobre o sistema de planejamento da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, a Programação Anual de Fiscalizações (PAF) e os dispositivos de fiscalização. Tal ação resultou na aprovação pelo Conselho Superior de
Administração – CSA da Resolução n. 268/2018/TCE-RO.
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Posteriormente, foram realizadas reuniões temáticas com as diretorias e coordenadorias de auditoria, visando o acolhimento de sugestões e subsídios para
elaboração dos Planos Diretores Setoriais, envolvendo os Planos de Fiscalização – PAF, o Plano Anual de Análise de Contas – PAAC e o Plano de
Atividades de Controle Externo – PACE, culminando com a Elaboração da Proposta do Plano de Controle Externo, de vigência bienal, para o período de
01/04/19 a 31/03/2021, que ora é apresentado.
3. O Plano de Controle Externo
O Plano de Controle Externo – PCE-TCERO é um instrumento de planejamento das ações de controle externo do TCERO, de vigência bienal, destinado a
orientar a elaboração dos Planos Diretores Setoriais das Unidades vinculadas à SGCE, que conterá os Planos de Fiscalização – PAF, o Plano Anual de
Análise de Contas – PAAC e o Plano de Atividades de Controle Externo – PACE. É o que se subtrai do art. 7º, caput e parágrafo único do art. 8º da
Resolução n. 268/2018/TCE-RO, nestes termos:
Art. 7º. O Plano de Controle Externo orientará a elaboração do Plano Diretor (setorial) e do Plano Integrado de Controle Externo por meio da definição de
diretrizes e linhas de ação sobre os quais o Tribunal atuará de forma prioritária no período, considerando os objetivos estratégicos do Tribunal e fatores
como risco, representatividade dos valores envolvidos, natureza dos programas, projetos e atividades e despesas, relevância do tema para a sociedade e
para o controle externo, oportunidade estratégica da ação de controle.
Art. 8º. Omissis.
Parágrafo único. O Plano de Controle Externo e seus instrumentos possuem vigência bienal e terão início no dia 1º de abril do ano a que se refere.
Nesse sentido, visando a elaboração do PCE TCERO para o período de 01/04/19 a 31/03/21 foram observadas diretrizes oriundas os Objetivos Estratégicos
(OE) contidos no Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; as diretrizes e linhas de ação da SGCE; e o modelo de Avaliação da
Qualidade e Agilidade do Controle Externo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – QATC/ATRICON. A Figura 1 a seguir
demonstra a visão geral do plano:
Figura 1 – Visão geral do Plano de Controle Externo

Fonte: Resolução n. 268/2018/TCE-RO.

3.1. Objetivos Estratégicos
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O principal instrumento de orientação para definição das diretrizes e linhas de ação bienais é o Plano estratégico do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia para o horizonte de 2016 a 2020. Nesse sentido, os objetivos estratégicos a serem perseguidos na execução do Plano de Controle Externo – PCETCERO para o período de 01/04/19 a 31/03/2021 são os seguintes:
OE 01 – Zelar pela efetividade das decisões do Tribunal de Contas.
Descrição
Adotar medidas de monitoramento e acompanhamento do cumprimento, pelos jurisdicionados, das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas com o
objetivo de constatar a efetividade das ações reparadoras determinadas aos agentes que tenham causado danos ou prejuízos ao erário.
OE 02 – Transparência na gestão do jurisdicionado:
Descrição
Realizar fiscalizações específicas para verificar a qualidade dos portais de transparência de poderes, órgãos e entidades da administração pública direta e
indireta rondoniense, tanto da esfera estadual quanto municipal, bem como averiguar se as informações disponibilizadas atendem aos critérios de
transparência da gestão pública, ativa e passiva, a regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI), além de aspectos visuais, tecnológicos, de
acessibilidade e também de interação social.
OE 03 – Aperfeiçoamento das políticas públicas:
Descrição
Efetivar ações fiscalizatórias visando medir o desempenho, conhecer as boas práticas da gestão pública e os conhecimentos deles advindos, bem como
induzir e melhorar as políticas públicas com o objetivo de auxiliar e subsidiar o aprimoramento das atividades governamentais no Estado de Rondônia.
OE 04 – Combater o desperdício dos recursos públicos:
Descrição
Demandar ações fiscalizatórias voltadas à análise da conduta dos agentes públicos no manejo de dinheiro, na guarda de valores e no zelo de bens públicos,
para verificar se ocorreu dano, malversação, desperdício ou prejuízo ao erário, visando adotar ações corretivas e reparadoras necessárias.
OE 05 – Ampliar o reconhecimento do Tribunal de Contas:
Descrição
Adotar iniciativas coordenadas e articuladas para promover a eficiente atuação do Tribunal nos termos do seu Planejamento Estratégico, de modo a
contribuir para a promoção do reconhecimento do TCE-RO pela sociedade.
OE 08 – Ampliar a melhoria contínua dos processos de negócio:
Descrição
Implementar um gerenciamento integrado das iniciativas estratégicas do TCE-RO associadas ao Planejamento Estratégico de forma transparente e
sistematizada, utilizando métodos e práticas de priorização, alocação de recursos, atribuição de responsáveis e engajamento das partes envolvidas.
Promover a melhoria nos processos que têm impacto sobre o desempenho da organização por meio da revisão e redefinição do fluxo e atividades, visando à
otimização dos recursos, à redução de retrabalho e do desperdício e à implantação de melhores práticas.
OE 09 – Julgamento e apreciação dos processos:
Descrição
Aprimorar o controle externo seletivo, preventivo e concomitante, com fundamento nos princípios da eficiência, eficácia e efetividade, na matriz de risco e na
avaliação do custo/benefício do controle ao longo de todo fluxo processual, de forma a possibilitar o cumprimento de prazos razoáveis, gerando resposta
célere, tempestiva e efetiva às demandas da sociedade.
OE 10 – Promover a política de valorização dos servidores e a melhoria do desempenho:
Descrição
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Aperfeiçoar a comunicação e a integração dos processos de Gestão de Pessoas e desenvolver fluxo de atividades conjuntas para consolidar a Gestão por
Competências, de forma a evidenciar e valorizar o desempenho, tratar as lacunas de competências técnicas e comportamentais e promover a capacitação e
o bem-estar dos servidores, visando a melhoria do desempenho.
OE 11 – Empreender a gestão da inovação:
Descrição
Fornecer subsídios, de forma alinhada com as estratégias de negócio, para a tomada de decisão em processos que envolvam a utilização de recursos de
Tecnologia de Informação e Comunicação, garantindo o desenvolvimento, o suporte e a manutenção dos processos de negócio em todo o seu ciclo de vida.
3.2. Diretrizes
A proposta de Plano de Controle Externo ora apresentada, está estruturada em diretrizes finalísticas, que indicam as prioridades para o exercício da
atividade finalística desta Corte de Contas materializadas por meio de situações-problema distribuídas entre as funções governamentais e temas
transversais e seus respectivos objetos de controle, as quais, por sua vez, se desdobram nas linhas de ação que darão direção à atuação da SGCE e suas
Unidades.
São diretrizes do Plano de Controle Externo – PCE-TCERO para o período de 01/04/19 a 31/03/2021:
DIRETRIZ 1
Induzir o aprimoramento da governança e da gestão nas organizações e nas políticas públicas:
Descrição
Desenvolver ações de controle externo destinadas a promover orientações, recomendações, determinações e avaliações, visando a corrigir falhas, evitar
desperdícios, melhorar o desempenho e a gestão de programas governamentais e políticas públicas.
DIRETRIZ 2
Combater o mau uso de recursos públicos, a fraude e a corrupção:
Descrição
Promover fiscalizações e ações em cooperação com redes de controle com o fito de prevenir fraudes, combater a corrupção e as ilicitudes administrativas,
bem como contribuir para a recuperação dos valores desviados do erário.
DIRETRIZ 3
Promover a transparência e o accountability na administração pública:
Descrição
Implementar ações de controle externo voltadas a promover a divulgação, em linguagem acessível, na máxima extensão permitida pela Lei, de todas as
informações relativas à atuação da administração pública estadual e municipal, estimulando o controle social, a interação com a sociedade, a participação e
o acompanhamento por parte da comunidade dos atos da gestão pública.
DIRETRIZ 4
Assegurar a tempestividade, a qualidade e o gerenciamento das instruções processuais:
Descrição
Fortalecer a prática de gestão processual no âmbito do TCERO, com o intuito de aprimorar os processos internos e ferramentas utilizadas, com o objetivo de
mitigar os riscos e melhorar a gestão da Instituição, buscando reduzir prazos de julgamento e emissão de pareceres dos processos da Corte de Contas, por
meio da revisão de todas as rotinas e recursos envolvidos no fluxo processual, desde a autuação do processo até seu trânsito em julgado, com vistas à sua
otimização.
DIRETRIZ 5 - Proporcionar o desenvolvimento do controle externo:
Descrição
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Promover medidas de gestão para o desenvolvimento de responsabilidades, fluxos e canais de comunicação nos processos para integração das áreas de
Gestão de Pessoas, voltados a instituir a gestão da qualidade e implementar a metodologia da gestão de riscos, no fim de favorecer um ambiente saudável e
propício à obtenção de competências técnicas e comportamentais necessárias, mobilizar recursos para o desenvolvimento pessoal e institucional,
intensificar o uso da tecnologia da informação, além de estimular a inovação tecnológica de suporte aos processos de Controle Externo.
DIRETRIZ 6
Ampliar o reconhecimento social das ações de controle externo do Tribunal de Contas
Descrição
Ampliar a divulgação, em linguagem inteligível e objetiva, das ações de fiscalização e comunicar seus resultados, incluindo a realização de eventos
estruturados e coordenados entre os órgãos da administração pública e da sociedade, com a finalidade de difundir boas práticas e favorecer a troca de
experiências entre gestores públicos com mediação do Tribunal de Contas, além de estimular a participação social e a formação cidadã dos jurisdicionados e
do público em geral, por meio de ampla publicidade e acesso público a referidos eventos, além de incentivar o estabelecimento de parceiras no processo de
melhoria dos serviços e das políticas públicas.
As diretrizes nortearão as ações de controle externo do Tribunal no biênio e representam o planejamento tático institucional, que tem como função orientar a
elaboração dos planos diretores das unidades vinculadas à SGCE. Na elaboração desta proposta, foram observadas as orientações estratégicas aprovadas
pela Corte de Contas no Planejamento Estratégico para o quadriênio 2016/2020.

3.3. Linhas de Ação
Além das diretrizes estratégicas, foram definidas as linhas de ação necessárias à execução do Plano de Controle Externo. As linhas de ação propostas têm
a finalidade de assegurar suporte às ações finalísticas seguindo encadeamento lógico de modo a contribuir para o cumprimento da missão e visão do
Tribunal expressas em seu Planejamento Estratégico.
Nesta direção, estão propostas as linhas de ação finalísticas, e de gestão, representadas por elementos direcionadores necessários para orientar as
atividades do controle externo. As linhas de ação são definidas, portanto, em finalísticas e linhas de ação de gestão.
As Linhas de Ação Finalísticas - LAF são destinadas a orientar as tarefas, planos, atividades e ações que contribuam para cumprimentos das diretrizes
direcionadas às atividades-fim do Tribunal. Já as Linhas de Ação de Gestão – LAG destinam-se a direcionar práticas gerenciais que melhorem o
desempenho administrativo de suporte às ações finalísticas, tanto na área de desenvolvimento e capacitação de pessoal, quanto na parte de gestão de
processos, inovação e tecnologia da informação.
As linhas de ação de controle externo possuem estreita correlação com os objetivos estratégicos e as diretrizes de gestão definidas para o Plano de Controle
Externo. Neste sentido, foram desenvolvidas vinte e quatro linhas de ação demonstradas nos quadros a seguir:
Objetivo Estratégico
OE03 – Aperfeiçoamento das políticas públicas
Linhas de ação finalísticas
1.
D1-LAF 1 - Avaliar a formulação, sustentabilidade e implementação das políticas públicas.
2.

D1-LAF 2 - Avaliar a qualidade e o resultado das políticas e dos serviços públicos
essenciais.

3.

D1-LAF 3 - Avaliar a eficiência e a efetividade das obras públicas.

4.

D1-LAF 4 - Avaliar a governança ambiental.

5.

D1-LAF 5 - Realizar diagnósticos sistêmicos em áreas relevantes.

Objetivo Estratégico
OE04 - Combater o desperdício de recursos públicos.
Linhas de ação finalísticas
6.
D2-LAF 1 - Aperfeiçoar a cooperação com órgãos de fiscalização e com as redes de
controle.
7.

D2-LAF 2 - Realizar ações de controle com base em risco, visando mapear, identificar e
fiscalizar atos e contratos mais suscetíveis a desvios e com maior impacto na sociedade.

8.

D2-LAF 3 - Avaliar o ambiente e os mecanismos de controle interno e o sistema de gestão
de risco da Administração Pública.

Objetivo Estratégico
OE02 - Transparência na gestão do Jurisdicionado.
Linhas de ação finalísticas
9.
D3-LAF 1 - Avaliar a confiabilidade das informações financeiras e de desempenho da
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Administração Pública.
10.

D3-LAF 2 - Promover o aprimoramento das prestações de contas e os relatórios integrados
de gestão anual das Unidades Jurisdicionadas ao Tribunal.

11.

D3-LAF 3 – Valorizar e estimular o controle social, visando ampliar a participação da
sociedade sobre as ações do Estado.

12.

D3-LAF 4 - Avaliar a transparência dos gastos públicos.

13.

D3-LAF 5 - Acompanhar a atuação governamental no que tange à responsabilidade fiscal e
à renúncia de receitas.

Objetivos Estratégicos
OE09 - Julgamento e apreciação dos processos.
OE01 – Zelar pela efetividade das decisões do Tribunal de Contas.
Linhas de ação finalísticas
14. D4-LAF 1 - Conduzir a instrução dos processos para o cumprimento dos prazos estipulados.
15.

D4-LAF 2 - Atuar segundo critérios de seletividade, a fim de garantir maior efetividade às
ações do TCE.

16.

D4-LAF 3 – Realizar o monitoramento das decisões do Tribunal determinadas à SecretariaGeral de Controle Externo.

Objetivos Estratégicos
OE 08 - Ampliar a melhoria contínua dos processos de negócio.
OE 10 - Promover a política de valorização dos servidores e a melhoria do desempenho.
OE 11 – Implementar a gestão da inovação.
Linhas de ação de Gestão
17. D5-LAG 1 - Aperfeiçoar o processo de planejamento de controle externo.
18.

D5-LAG 2 - Aperfeiçoar procedimentos e normas processuais e de fiscalização.

19.

D5-LAG 3 - Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o reconhecimento e o desenvolvimento
profissional.

20.

D5-LAG 4 - Aprimorar o uso de TI como instrumento de inovação para o controle.

21.

D5-LAG 5 - Implementar o controle de qualidade no âmbito do Controle Externo.

22.

D5-LAG 6 - Implementar o processo de gestão de riscos.

Objetivo Estratégico
OE 05 – Ampliar o reconhecimento social do Tribunal de Contas.
Linhas de ação finalísticas
23. D6-LAF 1 - Realizar eventos para difusão de boas práticas em gestão pública.
24.

D6-LAF 2 - Divulgar resultados de fiscalizações.

Promover a
accountability
pública.

transparência e o
na
administração
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A partir dos objetivos estratégicos, das diretrizes e linhas de ação estabelecidas, as Unidades Técnicas vinculadas à SGCE elaborarão os Planos Diretores
contendo as propostas de fiscalização, as propostas de análise anual de contas, as atividades de instrução processual; as atividades de desenvolvimento de
competências necessárias; as atividades de gestão; as atividades de suporte às ações de controle externo; além do levantamento de requisitos para a
confecção de sistemas de tecnologia de informação para o controle externo; e outras atividades. Todas essas atividades de deverão estar alinhadas ao
Plano de Controle Externo. É o que estabelece o art. 15 da Resolução n. 268/2018/TCE-RO, nestes termos:
Art. 15. Os Planos Diretores (Setoriais) que compõem o Plano de Integrado de Controle Externo contêm as ações que serão realizadas pelas unidades da
Secretaria-Geral de Controle Externo, durante a vigência do Plano Integrado de Controle Externo, a saber:
I - As propostas de fiscalização;
II - As propostas de análise anual de contas;
III - Atividades de instrução processual;
IV - Atividades de desenvolvimento de competências necessárias;
V - Atividades de gestão;
VI - Atividades de suporte às ações de controle externo;
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VII - Levantamento de requisitos para a confecção de sistemas de tecnologia de informação para o controle externo; e
VIII - Outras atividades.
§1º Os Planos Diretores (Setoriais) devem estar alinhados com o Plano de Controle Externo.
3.4. O MMD-TC - ATRICON
Paralelamente, as orientações estratégicas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, foram consideradas para fins de definição das Diretrizes e Linhas
de Ação do Plano de Controle Externo, o Marco de Medição de desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC, estabelecido pela Atricon, ao qual visa
induzir o aperfeiçoamento das entidades fiscalizadoras superiores as práticas internacionais.
Assim, foram considerados os parâmetros e critérios de qualidade e agilidade para atendimento ao Regulamento Atricon nº 01/2013 - Avaliação da
Qualidade e Agilidade do Controle Externo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – QATC/ATRICON, são os seguintes:
Figura 2 - Itens do QATC Ciclo de Avaliação 2019.
Itens

Critérios de avaliação

QATC 01

COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TCs

QATC 02

LIDERANÇA

QATC 03

ESTRATÉGIA

QATC 04

ACCOUNTABILITY

QATC 05

AGILIDADE NO JULGAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS DE PROCESSOS

QATC 06

GESTÃO DE PESSOAS

QATC 07

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

QATC 08

PLANEJAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

QATC 09

CONTROLE E GARANTIA DE QUALIDADE DE FISCALIZAÇÕES E AUDITORIAS

QATC 10

AUDITORIA DE CONFORMIDADE

QATC 11

AUDITORIA OPERACIONAL

QATC 12

AUDITORIA FINANCEIRA

QATC 13

CONTROLE CONCOMITANTE EXTERNO

QATC 14

ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES

QATC 15

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO

QATC 16

FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

QATC 17

FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DE CONCESSÕES E PRIVATIZAÇÕES

QATC 18

FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA AMBIENTAL E MOBILIDADE URBANA

QATC 19

FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO

QATC 20

FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA GESTÃO DA SAÚDE

QATC 21

FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA GESTÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

QATC 22

FISCALIZAÇÃO E ADUTORIA DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

QATC 23

FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA GESTÃO FISCAL E DA RENÚNCIA DE RECEITA

QATC 24

FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DOS JURISDICIONADOS

Fonte: MMD-TC Atricon.
3.5. Alinhamento entre os objetivos de resultado, as diretrizes e as linhas de ação
O Plano de Controle Externo encontra-se alinhado com os objetivos estratégicos de resultado, as QATC da Atricon e as linhas de ação finalísticas e de
gestão, conforme figura a seguir:
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Figura 3 – Alinhamento Estratégico do Plano de Controle Externo.

Figura 1 – Alinhamento Estratégico do Plano de Controle Externo.

4. Conclusão
O ciclo do Sistema de Planejamento da Secretaria-Geral de Controle Externo definido na Resolução n. 268/2018/TCE-RO tem início no Plano de Controle
Externo ora proposto.
Procurou-se orientar por diretrizes de governança e princípios de eficiência, responsabilidade, transparência, comunicação, flexibilidade, accountability e
cultura orientada a resultados. Além disso, ressalta-se a ampla participação do corpo técnico dos servidores do controle externo, o que permitiu maior
amplitude nas discussões sobre materialidade, risco, relevância e oportunidade, critérios estes utilizados para definir as linhas de ações que se entende
como mais relevantes para subsidiar o plano de fiscalizações deste Corte.
Assim, o Plano de Controle Externo, para o biênio de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2021, insere-se no conjunto de práticas gerenciais voltadas para
a obtenção de resultados, com base no estabelecimento, na execução e no acompanhamento de metas, iniciativas e ações que impulsionem o cumprimento
da missão institucional e o alcance da visão de futuro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Porto Velho/RO, 15 de fevereiro de 2019.
Bruno Botelho Piana
SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
Edson Espírito Santo Sena
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CONTROLE EXTERNO
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ANEXO – Resumo do Plano de Controle Externo

DIRETRIZ 1 – Induzir o aprimoramento da governança e da gestão nas organizações e nas políticas públicas.
DIRETRIZ 2 – Combater o mau uso de recursos públicos, a fraude e a corrupção.
DIRETRIZ 3 – Promover a transparência e o accountability na administração pública.
DIRETRIZ 4 – Assegurar a tempestividade, a qualidade e o gerenciamento das instruções processuais.
DIRETRIZ 5 – Garantir o desenvolvimento do controle externo.
DIRETRIZ 6 – Ampliar o reconhecimento social das ações de controle externo do Tribunal de Contas

Objetivo Estratégico
OE03 Aperfeiçoamento das
políticas públicas

Diretriz
DIRETRIZ 1 – Induzir o
aprimoramento da
governança e da gestão nas
organizações e nas políticas
públicas.

Linha de Ação Finalistica
LAF 1 - Avaliar a formulação, sustentabilidade e implementação das políticas públicas.
LAF 2 - Avaliar a qualidade e o resultado das políticas e dos serviços públicos essenciais.
LAF 3 - Avaliar a eficiência e a efetividade das obras públicas.
LAF 4 - Avaliar a governança ambiental.
LAF 5 - Realizar diagnósticos sistêmicos em áreas relevantes.
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Objetivo Estratégico
OE04 - Combater o
desperdício de
recursos públicos

Diretriz
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Linha de Ação Finalistica

DIRETRIZ 2 – Combater o mau
uso de recursos públicos, a
fraude e a corrupção.

LAF 1 - Aperfeiçoar a cooperação com órgãos e com as redes de controle.
LAF 2 - Realizar ações de controle com base em risco, visando mapear e fiscalizar atos e
contratos com maior suscetibilidade a desvios e com maior impacto na sociedade.
LAF 3 - Avaliar o ambiente e os mecanismos de controle interno e o sistema de gestão de risco da
Administração Pública.

Objetivo Estratégico
OE02 Transparência na
gestão do
Jurisdicionado

Diretriz
DIRETRIZ 3 – Promover a
transparência e o
accountability na
administração pública.

Linha de Ação Finalistica
LAF 1 - Avaliar a confiabilidade das informações financeiras e de desempenho da Administração
Pública.
LAF 2 - Promover o aprimoramento das prestações de contas e os relatórios de gestão anuais
das Unidades Jurisdicionadas ao Tribunal.
LAF 3 - Fomentar o controle social, visando ampliar a participação da sociedade sobre as ações do
Estado.
LAF 4 - Avaliar a transparência dos gastos públicos.
LAF 5 - Acompanhar a atuação governamental no que tange à responsabilidade fiscal e
à renúncia de receitas.
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Objetivo Estratégico
OE09 - Julgamento e
apreciação dos
processos
OE01 – Zelar pela
efetividade das
decisões do Tribunal
de Contas

Objetivo Estratégico
OE 08 - Ampliar a
melhoria contínua
dos processos de
negócio

Diretriz
DIRETRIZ 4 – Assegurar a
tempestividade, a
qualidade e o
gerenciamento das
instruções processuais.
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Linha de Ação Finalistica
LAF 1 - Conduzir a instrução dos processos para o cumprimento dos prazos estipulados
pela ATRICON.
LAF 2 - Atuar segundo critérios de seletividade, a fim de garantir maior efetividade às
ações do TCE.
LAF 3 - Realizar o monitoramento das decisões do Tribunal determinadas à Secretaria-Geral
de Controle Externo.

Diretriz
DIRETRIZ 5 – Garantir
o desenvolvimento do
controle externo.

OE 10 - Promover a
política de
valorização dos
servidores e a
melhoria do
desempenho.

Linha de Ação Finalistica
LAG 1 - Aperfeiçoar o processo de planejamento de controle externo.
LAG 2 - Aperfeiçoar procedimentos e normas processuais e de fiscalização.
LAG 3 - Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o reconhecimento e o desenvolvimento profissional.
LAG 4 - Aprimorar o uso de Tecnologia da Informação como instrumento de inovação para o
controle.
LAG 5 - Implementar o controle de qualidade no âmbito do Controle Externo.

OE 11 – Implementar
a gestão da inovação

LAG 6 - Implementar o processo de gestão de riscos.
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Objetivo Estratégico
OE 05 – Ampliar o
reconhecimento
social do Tribunal
de Contas

Diretriz
DIRETRIZ 6 Ampliar o
reconhecimento social
das ações de controle
externo do Tribunal de
Contas
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Linha de Ação Finalistica
LAG 1 - Realizar eventos para difusão de boas práticas em gestão pública.
LAG 2 - Divulgar resultados de fiscalizações.
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Atos da Presidência
Decisões

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO N.: 000778/2019
INTERESSADO: EMÍLIA CORREIA LIMA
ASSUNTO: Conversão em pecúnia de folgas compensatórias
DM-GP-TC 0107/2019-GP
ADMINISTRATIVO. FOLGA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEI COMPLEMENTAR N.
859/16. RESOLUÇÃO N. 202/2016/TCE-RO. DEFERIMENTO. 1. No caso
de indeferimento de fruição de folga compensatória, obtida em decorrência
de exercício de atividades em regime de mutirão, desde que presente a
oportunidade, a conveniência e o interesse da administração, bem como
atestada a disponibilidade financeira e orçamentária, a medida adequada é
o pagamento da concernente indenização ao servidor interessado. 2.
Inteligência da Lei Complementar n. 859/16 e da Resolução n.
202/2016/TCE-RO. 3. Pedido deferido. 4. Adoção de providências
necessárias.
Trata-se de processo oriundo do requerimento subscrito pela servidora
Emília Correia Lima, chefe da seção de coordenação de julgamento do
pleno, cadastro 990614, objetivando a fruição de 13 dias de folgas
compensatórias, nos dias 1, 4 a 8, 11 a 15, 18 e 19.2.2019, obtidas em
decorrência das atividades/trabalhos por ela desenvolvidos no Plano de
Ação da Secretaria de Processamento e Julgamento – SPJ ou, em caso de
impossibilidade, a respectiva conversão em pecúnia (ID 0058470).

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Art. 117. O Presidente do Tribunal de Contas, buscando alcançar o
cumprimento das metas fixadas e a redução do estoque de processos,
poderá criar mutirões, mediante convocação de servidores e estagiários de
quaisquer dos setores do Tribunal, para que fora do horário de expediente
normal do Tribunal, sem prejuízo de suas funções e atividades, possam
desenvolver atividades inerentes aos objetivos estratégicos nos quais se
inserem as unidades administrativas.
§ 1º Os servidores que trabalharem em regime de mutirão terão
assegurado o direito ao afastamento do serviço na proporção de 1 (um) dia
de folga compensatória para cada dia trabalhado sob esse regime, nos
termos da resolução.
No âmbito deste Tribunal de Contas o regime especial de trabalho na
hipótese de mutirões foi aprovado mediante a Resolução n. 202/2016/TCERO que destaca em seus artigos 1º, 2º e 4º, caput e § 4º:
Art. 1º O Plenário, a Presidência ou a Corregedoria-Geral poderá,
conforme as necessidades apuradas a qualquer tempo, determinar a
realização de mutirão para atendimento de excesso ou congestionamento
de feitos ou processos em qualquer unidade/setor deste Tribunal.
Art. 2º Determinada a realização de mutirão, a Presidência definirá, por
meio de portaria, as regras do mutirão, de acordo com projeto a ser
elaborado pela secretaria à qual a unidade/setor estiver vinculado, de
modo que sejam conciliadas celeridade e segurança jurídica, observandose os seguintes procedimentos:
I. definição do objeto, de metas e de prazos;
II. número de servidores; e
III. periodicidade dos próximos plantões, se caso.

Por meio do despacho constante no ID 0058483 a Diretora do
Departamento da 1ª Câmara Márcia Christiane Souza Medeiros Sgander
expôs motivos para o fim de, por imperiosa necessidade do serviço,
indeferir a fruição das folgas, sugerindo, assim, o pagamento da
indenização correspondente.
Instada, a secretaria de gestão de pessoas (instrução processual n.
021/2019-SEGESP – 0061165) informou que, conforme a portaria n. 885,
de 17.10.2017 a requerente foi designada para atuar no Plano de Ação SPJ – Análise e Sistematização de Informações Processuais para
Acompanhamento de Decisões, computando 19 dias para fruição de folgas
compensatórias, dos quais já usufruiu 6, restando tão somente 13, os quais
pretende o gozo ou a conversão em pecúnia.
Os autos não foram submetidos à apreciação da Procuradoria Geral do
Estado junto a esta Corte de Contas, em cumprimento ao estabelecido no
art. 13 , da Resolução nº 212/2016/TCE-RO.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme relatado, a requerente pretendeu, inicialmente, o gozo de 13
dias de folgas compensatórias obtidas em decorrência das
atividades/trabalhos por ela desenvolvidos no Plano de Ação – SPJ –
Análise e Sistematização de Informações Processuais para
Acompanhamento de Decisões e, alternativamente, o recebimento da
indenização correspondente, caso o pedido de fruição fosse indeferido.
E, de fato, sua chefia imediata negou o gozo das folgas nos dias
vindicados, considerando a necessidade de permanência da interessada
em suas atividades laborais.

Art. 4º Para cada dia de trabalho no mutirão, o servidor terá assegurado
um dia de folga compensatória.
§ 4º A necessidade da Administração que impeça o usufruto da folga
compensatória será certificada pela chefia imediata de maneira
circunstanciada, a fim de revelar, precisamente, os motivos que impedem o
livre exercício do direito.
Conforme oportunamente destacado pela Secretaria de Gestão de
Pessoas a interessada foi designada para atuar em referido Plano de
Ação, mediante a portaria n. 885/2017, remanescendo 13 dias de folgas
compensatórias, sobre os quais reside o seu pedido.
Quanto ao pagamento da correspondente verba indenizatória, uma vez
que a fruição das folgas fora, justificadamente, indeferida por sua chefia,
de acordo com o § 2º, do art. 117, da Lei Complementar n. 859/16:
§ 2º Presente a conveniência, a oportunidade e o interesse da
administração, que impeça o servidor de usufruir do direito de que cuida o
parágrafo anterior, poderá, o servidor interessado, requerer nova data para
gozar da folga compensatória a que tem direito ou optar por transformar
em pecúnia o período de afastamento a que tem direito, ficando a
administração obrigada ao pagamento da verba indenizatória, desde que
presente a disponibilidade orçamentária e financeira.
Assim, presente a conveniência, a oportunidade e o interesse da
administração e, desde que atestada a disponibilidade orçamentária e
financeira e a opção da servidora quanto ao recebimento de pecúnia
referente ao período de afastamento que tem direito, não há óbice para o
atendimento do seu pedido.
Diante do exposto, decido:

Pois bem. De acordo com o art. 117, caput e § 1º, da Lei Complementar n.
859/16:
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I – Deferir o pedido formulado pela servidora Emília Correia Lima para o
fim de converter em pecúnia 13 (treze) dias de folgas compensatórias que
possui direito, em decorrência de ter trabalhado na Ação da Secretaria de
Processamento e Julgamento – SPJ, de Análise e Sistematização de
Informações Processuais para Acompanhamento de Decisões, conforme
atestou a secretaria de gestão de pessoas (ID 0061165), nos termos do
art. 117, da Lei Complementar n. 859/16 e as disposições constantes na
Resolução n. 202/2016/TCE-RO;
II – Determinar à Secretaria Geral de Administração que:
a) Atestada a disponibilidade orçamentária e financeira, proceda ao
respectivo pagamento;
b) E, após os trâmites necessários, arquivar os autos.
Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que,
previamente, dê ciência do teor da presente decisão à interessada.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 14 de fevereiro de 2019.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO SEI N.: 000968/2019
INTERESSADO: MARCELA CATLEN PINTO PONTES
ASSUNTO: Concessão de licença-prêmio
DM-GP-TC 0104/2019-GP
ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. GOZO INDEFERIDO.
IMPERIOSA NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE
ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA. DEFERIMENTO. ARQUIVAMENTO. 1. Tendo sido
indeferido o requerimento para gozo da licença-prêmio adquirida 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 a licença-prêmio por
assiduidade seja indenizada, 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.
1. Trata-se de requerimento subscrito pela servidora Marcela Catlen Pinto
Pontes, assessora, matrícula n. 398, lotada na Assessoria Técnica da
Secretaria de Gestão de Pessoas, objetivando o gozo de licença-prêmio
por assiduidade, referente ao quinquênio 2014/2019, nos períodos de 18.3
a 16.4.2018, de 16.5 a 14.6.2018 e de 24.6 a 23.7.2018 e, no caso de
indeferimento, a respectiva conversão em pecúnia (ID 0059908).
2. Nos termos do despacho n. 308/2019/SGCE, a Secretária de Gestão de
Pessoas Camila da Silva Cristóvam expôs motivos para, por imperiosa
necessidade do serviço, indeferir o afastamento da servidora no período
solicitado, sugerindo, assim, o pagamento da indenização correspondente
(ID 0060499).
3. Instada, a Secretaria de Gestão de Pessoas, mediante a instrução
processual n. 034/2019-SEGESP (de ID 0062702), informou que para a
concessão do benefício deveria ser considerado o 2º quinquênio que seria
completado no dia 12.2.2019, ressaltando ainda que até referida data a
servidora não poderá apresentar em seus assentamentos funcionais
quaisquer das situações previstas no art. 125, da Lei Complementar n.
68/1992 e que, como a fruição do gozo da licença-prêmio fora indeferida
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pela chefia, deverá ser analisada pela Presidência deste Tribunal a
possibilidade da conversão em pecúnia.
4. Os autos não foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado junto
a esta Corte de Contas, tendo em vista o despacho proferido nos autos de
licença-prêmio autuado sob o n. 2802/2015, no qual restou determinado
que “as futuras concessões do benefício em apreço poderão ser deferidas
diretamente pela SEGESP, quando reunidos os requisitos legais,
encaminhando-se o processo a esta Presidência somente na
impossibilidade de fruição e análise da viabilidade da conversão em
pecúnia”.
5. É o relatório. DECIDO.
6. Sobre a licença-prêmio, José Cretella Júnior preleciona que é “instituto
por meio do qual o Estado faculta ao funcionário público a interrupção do
serviço durante período determinado, pela ocorrência de motivos
relevantes, assinados em lei” (CRETELLA JÚNIOR, José. Direito
Administrativo Brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000, p. 504).
7. Assim, a lei pode “conceder ao servidor público uma licença-prêmio, em
razão de sua assiduidade, garantindo-lhe um período de descanso
remunerado, sem prejuízo de direitos, como se estivesse em pleno
exercício” (CORREA, Joseane Aparecida. Licença-prêmio e direito
adquirido. Florianópolis: Tribunal de Contas de Santa Catarina, 2006, p.
107/108).
8. Neste sentido, o art. 123 da Lei Complementar n. 68/92, preceitua que o
servidor, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao
Estado de Rondônia, será merecedor de 03 (três) meses de licença, a
título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e
função que exercia.
9. Mais adiante, a mesma Lei, em seu art. 125, elenca as situações que
podem se tornar óbices à concessão do benefício:
Art. 125. Não se concederá licença prêmio por assiduidade ao servidor
que, no período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;
b) licença para tratar de interesses particulares;
c) condenação e pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.
Parágrafo único - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão
da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 (um) mês para cada
falta.
10. Não bastasse, regulamentando o tema, há a Resolução n.
128/2013/TCE-RO, que em seu art. 9º igualmente autoriza a fruição do
benefício quando completo o quinquênio ininterrupto e desde que o
servidor efetivo protocolize seu pedido 60 (sessenta) dias previamente à
data pretendida para gozo.
11. O mesmo artigo, em seu § 1º, preconiza ainda que “as licenças serão
concedidas de acordo com a conveniência e oportunidade do serviço”.
12. Quanto a conversão em pecúnia do período de licença prêmio por
assiduidade, de acordo com o art. 15 da referida resolução:
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Havendo indeferimento do pedido de gozo de Licença-Prêmio por
Assiduidade, a chefia imediata, por meio do gestor superior de sua
unidade, comunicará o caso à Presidência para fins de deliberação sobre a
possibilidade de indenização proporcional ao período de licença pleiteado,
observada a necessidade dos serviços, interesse, oportunidade e
conveniência da Administração e disponibilidade de recursos para
cobertura da correspondente despesa.

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

menos, até o dia 12.2.2019, não consta em seus assentamentos funcionais
faltas injustificadas ou quaisquer outros impedimentos durante o
quinquênio, nos termos do parágrafo único do art. 25, da Lei
Complementar n. 307/2004, dos arts. 10 e 15, da Resolução n.
128/2013/TCE-RO, da Decisão nº 34/2012 - CSA e do art. 66, IV, da Lei
Complementar n. 154/1996.
21. Determino à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA que:

13. Pois bem. Segundo a Segesp a requerente faria jus a 1 (um) período
de licença-prêmio por assiduidade, referente ao 2º quinquênio, no dia
12.2.2019.
14. Registra-se que o pedido do gozo da licença-prêmio foi indeferido, por
imperiosa necessidade do serviço, pela Secretária de Gestão de Pessoas.
15. Convém ressaltar que o período relativo ao quinquênio seria
completado no dia 12.2.2019, portanto, a servidora fará jus à licençaprêmio por assiduidade, caso a SEGESP certifique não constar, pelo
menos, até referida data (12.2.2019) nos assentamentos funcionais faltas
injustificadas ou quaisquer outros impedimentos durante o quinquênio
pleiteado.
16. Neste ponto, impende analisar a possibilidade de converter em pecúnia
(indenizar) a licença-prêmio e, de acordo com o parágrafo único, do art. 25,
da Lei Complementar nº 307/2004:

a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a
ausência de impedimento ao reconhecimento do direito deferido, processe
o pagamento da conversão em pecúnia deferida;
b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
21. Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê
ciência do teor da presente decisão à interessada.
22. Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 13 de fevereiro de 2019.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

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)

DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO SEI N.: 001193/2019
INTERESSADO: JOSENILDO PADILHA DA SILVA
ASSUNTO: Concessão de licença-prêmio
DM-GP-TC 0108/2019-GP

17. Neste sentido, 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.
18. E ainda, conforme deliberado na 5ª Sessão Ordinária do Tribunal
Pleno, realizada no dia 5 de abril de 2018, foi autorizada à unanimidade,
por imperiosa necessidade do serviço, ao Presidente, a suspensão do
gozo de licença-prêmio e de férias – referente aos exercícios 2018/2019,
dos servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas.

ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. GOZO INDEFERIDO.
IMPERIOSA NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE
ADMINISTRAÇÃO. ATESTADA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA. PAGAMENTO EM DATA OPORTUNA. DEFERIMENTO.
ARQUIVAMENTO. 1. Tendo sido indeferido o requerimento para gozo da
licença-prêmio adquirida 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 a licença-prêmio por assiduidade seja indenizada, 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.
1. Trata-se de procedimento instaurado para fins de análise do
requerimento subscrito pelo servidor Josenildo Padilha da Silva, motorista,
matrícula 284, objetivando o gozo, no período compreendido entre os
meses de maio a julho de 2019, de 3 meses de licença-prêmio por
assiduidade e, no caso de indeferimento, a respectiva conversão em
pecúnia (ID 0061488).

19. Ademais, 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:

2. Nos termos dos despachos constantes nos IDs 0061491 e 0061757,
sucessivamente, o chefe da divisão de manutenção e serviços e o diretor
de serviços gerais expuseram motivos para, por imperiosa necessidade do
serviço, indeferir o afastamento do servidor no período solicitado,
pontuando assim, pela apreciação do pedido de conversão em pecúnia.

[...]
VII – dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração;
20. Diante do exposto, defiro a conversão em pecúnia da licença-prêmio
que a servidora Marcela Catlen Pinto Pontes pleiteou, desde que a
Secretaria de Gestão de Pessoas certifique/ateste nos autos que, pelo

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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3. Instada, a secretaria de gestão de pessoas (instrução processual n.
035/2019-SEGESP - ID 0063871) informou que para a concessão do
benefício deverá ser considerado o 4º quinquênio (período de 25.11.2011 a
24.11.2016), ressaltando que não consta em sua ficha funcional o registro
de faltas não justificadas ou quaisquer outros impedimentos durante o
quinquênio pleiteado e que, diante do pedido de conversão em pecúnia, no
caso de indeferimento do gozo, deveriam os autos ser remetidos à
Presidência deste Tribunal para apreciação.
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4. Os autos não foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado junto
a esta Corte de Contas, tendo em vista o despacho proferido nos autos de
licença-prêmio autuado sob o n. 2802/2015, no qual restou determinado
que “as futuras concessões do benefício em apreço poderão ser deferidas
diretamente pela SEGESP, quando reunidos os requisitos legais,
encaminhando-se o processo a esta Presidência somente na
impossibilidade de fruição e análise da viabilidade da conversão em
pecúnia”.
5. É o relatório. DECIDO.
6. Sobre a licença-prêmio, José Cretella Júnior preleciona que é “instituto
por meio do qual o Estado faculta ao funcionário público a interrupção do
serviço durante período determinado, pela ocorrência de motivos
relevantes, assinados em lei” (CRETELLA JÚNIOR, José. Direito
Administrativo Brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000, p. 504).
7. Assim, a lei pode “conceder ao servidor público uma licença-prêmio, em
razão de sua assiduidade, garantindo-lhe um período de descanso
remunerado, sem prejuízo de direitos, como se estivesse em pleno
exercício” (CORREA, Joseane Aparecida. Licença-prêmio e direito
adquirido. Florianópolis: Tribunal de Contas de Santa Catarina, 2006, p.
107/108).
8. Neste sentido, o art. 123 da Lei Complementar n. 68/92, preceitua que o
servidor, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo serviço prestado ao
Estado de Rondônia, será merecedor de 03 (três) meses de licença, a
título de prêmio por assiduidade com remuneração integral do cargo e
função que exercia.
9. Mais adiante, a mesma lei, em seu art. 125, elenca as situações que
podem se tornar óbices à concessão do benefício:
Art. 125. Não se concederá licença prêmio por assiduidade ao servidor
que, no período aquisitivo:

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

observada a necessidade dos serviços, interesse, oportunidade e
conveniência da Administração e disponibilidade de recursos para
cobertura da correspondente despesa.
13. Pois bem. Infere-se dos autos que o requerente faz jus a 1 (um)
período de licença-prêmio por assiduidade, referente ao período de
25.11.2011 a 24.11.2016, conforme asseverou a secretaria de gestão de
pessoas.
14. Registra-se que o pedido do gozo da licença-prêmio foi indeferido, por
imperiosa necessidade do serviço, por sua chefia imediata e pelo diretor de
serviços gerais.
15. Neste ponto, impende analisar a possibilidade de converter em pecúnia
(indenizar) a licença-prêmio e, de acordo com o parágrafo único, do art. 25,
da Lei Complementar n. 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)
16. Neste sentido, o Conselho Superior de Administração desta Corte de
Contas, decidiu, por unanimidade de votos, através da Decisão n. 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

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;
II - afastar-se do cargo em virtude de:

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.

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

c) condenação e pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

17. E ainda, conforme deliberado na 5ª Sessão Ordinária do Tribunal
Pleno, realizada no dia 5 de abril de 2018, foi autorizada à unanimidade,
por imperiosa necessidade do serviço, ao Presidente, a suspensão do
gozo de licença-prêmio e de férias – referente aos exercícios 2018/2019,
dos servidores, membros desta Corte e do Ministério Público de Contas.

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

18. Ademais, na forma do art. 66, IV, da Lei Complementar n. 154/96:

Parágrafo único - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão
da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 (um) mês para cada
falta.

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

b) licença para tratar de interesses particulares;

[...]
10. Não bastasse, regulamentando o tema, há a Resolução n.
128/2013/TCE-RO, que em seu art. 9º igualmente autoriza a fruição do
benefício quando completo o quinquênio ininterrupto e desde que o
servidor efetivo protocolize seu pedido 60 (sessenta) dias previamente à
data pretendida para gozo.

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

11. O mesmo artigo, em seu § 1º, preconiza ainda que “as licenças serão
concedidas de acordo com a conveniência e oportunidade do serviço”.

19. Diante do exposto, defiro a conversão em pecúnia da licença-prêmio
que o servidor Josenildo Padilha da Silva possui direito, conforme atestou
a Secretaria de Gestão de Pessoas (ID 0063871), nos termos do parágrafo
único do art. 25, da Lei Complementar n. 307/2004, dos arts. 10 e 15, da
Resolução n. 128/2013/TCE-RO, da Decisão n. 34/2012 - CSA e do art. 66,
IV, da Lei Complementar n. 154/1996.

12. Quanto a conversão em pecúnia do período de licença prêmio por
assiduidade, de acordo com o art. 15 da referida resolução:

20. Determino à SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO/ SGA que:
Havendo indeferimento do pedido de gozo de Licença-Prêmio por
Assiduidade, a chefia imediata, por meio do gestor superior de sua
unidade, comunicará o caso à Presidência para fins de deliberação sobre a
possibilidade de indenização proporcional ao período de licença pleiteado,

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira, processe o
pagamento da conversão em pecúnia deferida;
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b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito.
21. Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê
ciência do teor da presente decisão ao interessado.
22. Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 14 de fevereiro de 2019.

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Dessa forma, incontroversa a inviabilidade no prosseguimento da
cobrança.
Ante o exposto, em atenção ao contido no Acórdão n. 18/2007-Pleno,
proferido em sede de Pedido de Revisão (4781/02), determino a baixa da
responsabilidade em favor dos responsáveis Palmira José de Souza e
Orestes Muniz Filho referente ao débito solidário imputado no item II do
Acórdão 335/1996, nos termos do art. 34-A, do Regimento Interno e do art.
27, da Lei Complementar n. 154/1996.

Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

Registre-se, por relevante, que, no que diz respeito às multas individuais
cominadas no item III do Acórdão n. 335/1996, já consta dos autos ter
havido as devidas baixas, não havendo, portanto, necessidade de outras
providências.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Determino à Assistência Administrativa/GP que proceda à ciência desta
decisão aos interessados 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.

PROCESSO Nº: 03149/18 (PACED)
1799/1989 (Processo originário)
JURISDICIONADO: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral e Administração
INTERESSADO: Palmira José de Souza e Orestes Muniz Filho
ASSUNTO: Convênio n. 329/1988
RELATOR: Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva
DM-GP-TC 0106/2019-GP
DÉBITO SOLIDÁRIO. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NA
COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR MEIO DE
JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISÃO. BAIXA DE
RESPONSABILIDADE. POSTERIOR ARQUIVAMENTO.
O prosseguimento de cobrança oriunda de imputação de débito solidário
mostra-se inviável, diante do julgamento proferido em sede de Recurso de
Revisão, que declarou a nulidade do acórdão originário, o qual havia fixado
a condenação.

Após, os autos deverão ser remetidos ao DEAD para que expeça ofício à
Procuradoria do Estado junto a esta Corte de Contas, a fim de que, diante
do teor contido na presente decisão, adote as providências necessárias à
desistência da execução fiscal n. 00776777-06.2001.8.22.0001, bem como
proceda à baixa da CDA de n. 00069-01-0210/01.
Em não havendo outras providências a serem deliberadas no presente
PACED, deverá ser remetido ao arquivo.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 14 de fevereiro de 2019.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

Imperioso, portanto, que se proceda à baixa de responsabilidade em favor
dos interessados.

DECISÃO MONOCRÁTICA
Após a adoção das providências necessárias, os autos deverão ser
remetidos ao arquivo.
Tratam os autos de procedimento de cumprimento de execução de decisão
– PACED, oriundo de julgamento proferido em sede de análise do
Convênio n. 329/1988, envolvendo a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral e Administração, que, no processo
originário n. 1799/1989, imputou débito solidário e cominou multa em
desfavor dos responsáveis, conforme Acórdão n. 335/1996.

PROCESSO N: 00321/18
03820/14 (processo originário)
CATEGORIA: PACED – Procedimento de Acompanhamento de
Cumprimento de Execução de Decisão
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Cacaulândia
ASSUNTO: Fiscalização de atos e contratos
RELATOR: Conselheiro Presidente Edilson de Sousa Silva
DM-GP-TC 0105/2019-GP

Os autos retornam a esta Presidência com a Informação n. 0741/2018DEAD, por meio da qual o departamento traz ao conhecimento
circunstâncias relevantes ao prosseguimento de acompanhamento da
cobrança oriunda do débito solidário imputado por meio do Acórdão n.
335/1996, notadamente pelo fato de ter havido a interposição de Recurso
de Revisão (processo n. 4781/02), por meio do qual foi proferido o Acórdão
n. 18/2007-Pleno, que anulou integralmente o Acórdão n. 335/96.
Com esses esclarecimentos, o DEAD remeteu os autos para deliberação
desta Presidência, considerando que, em relação ao débito solidário, ainda
há cobrança em regular trâmite, conforme se observa da execução fiscal n.
0076777-06.2001.8.22.0001.
Pois bem. Em atenção às informações prestadas nos autos, imperioso
reconhecer o dever de que seja dada baixa de responsabilidade em favor
dos responsáveis quanto ao débito solidário fixado por meio do Acórdão n.
335/96, considerando a sua declaração de nulidade, que sobreveio com o
julgamento proferido no Acórdão de n. 18/2007-Pleno.

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
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FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. MULTA. PROTESTO.
ARQUIVAMENTO TEMPORÁRIO.
Ante a inexistência de outras medidas a serem tomadas por esta Corte de
Contas, que não a de aguardar o resultado da respectiva demanda
extrajudicial, mister que se proceda ao seu arquivamento temporário.
1. Tratam os autos de procedimento de cumprimento de execução de
decisão (PACED), oriundo de julgamento proferido no processo originário
n. 03820/14 que, em sede de análise de fiscalização de atos e contratos
envolvendo a Prefeitura Municipal de Cacaulândia, cominou multa aos
responsáveis, conforme itens II e III do Acórdão n. AC2-Tc 01434/16.
2. Os autos vieram conclusos a esta Presidência com a Informação n.
0095/2019-DEAD, por meio da qual noticia que a multa cominada em
desfavor do senhor Edmar Ribeiro Amorim já se encontra quitada,
enquanto a fixada em desfavor da senhora Rosilene Rodrigues de Moura
está em cobrança mediante protesto.
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3. Assim, ante a inexistência de outras medidas a serem tomadas por esta
Corte, que não seja aguardar o resultado da respectiva cobrança, os autos
deverão retornar ao Departamento de Acompanhamento de Decisões para
que promova ao seu arquivamento temporário até final satisfação do
crédito.
4. Determino à Assistência Administrativa/GP que proceda a ciência desta
decisão à interessada mediante publicação no Diário Eletrônico desta
Corte.
5. Publique-se.
6. Cumpra-se, expedindo-se ao necessário.
Gabinete da Presidência, 13 de fevereiro de 2019.
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA
Presidente

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Superintendência Municipal de Licitações – Prefeitura do Município de
Porto Velho ; Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia ; Secretaria
Municipal de Indústria Comercio e Turismo – Prefeitura de Cacoal ;
Observatório de Violência, Saúde e Trabalho – UNIR ; Unidade de
Internação Masculina I – Secretaria de Estado de Justiça ; Escola Estadual
de Ensino Fundamental 21 de Abril ; Escola Municipal de Educação Infantil
e Ensino Fundamental Flor de Laranjeira Extensão I Portal do Amanhã ;
E.M.E.I.E.F. Manoel Aparício Nunes Almeida ; EMEI PADRE ZENILDO
GOMES DA SILVA ; EMEI Prof. Ronilza Cordeiro Afonso Dias ; Prefeitura
Municipal de Alto Alegre dos Parecis – Gabinete do Prefeito ; Consórcio
Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia ;
Associação Rondoniense de Municípios ; Escola Estadual de Ensino
Fundamental Branca de Neve ; Instituto Educar ; Comando de
Policiamento Especializado – Polícia Militar ; Igreja Adventista do Sétimo
dia – Monte Sinai ; Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura no Estado de Rondônia ; Município de Rolim de Moura – Poder
Executivo ; Polícia Civil do Estado de Rondônia e Polícia Civil –
Departamento de Estratégia e Inteligência .

DECISÃO MONOCRÁTICA

Por considerar atendidos os requisitos legais necessários ao desfazimento
dos bens relacionados, o Departamento de Finanças manifestou-se
favorável à baixa patrimonial dos bens relacionados, sugerindo, na
oportunidade, que o controle patrimonial da Corte de Contas promova
inventários periódicos de modo a proceder à identificação de bens
obsoletos, bem como as providências a serem adotadas (ID 0058274).

PROCESSO N.: 005507/2018
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
ASSUNTO: Comissão de baixa e desfazimento de bens do TCE/RO

Por fim a SGA autorizou a promoção das respectivas baixas, conforme
Despacho n.0058690/23019/SGA (ID 0058690), restando portanto, a
adoção das providências que ultimasse a efetivação de seu desfazimento.

DM-GP 0109/2019-GP

Nesse sentido destacou a existência de pluralidade de interessados e
grande quantidade e diversidade de bens/lotes a serem doados, de modo a
submeter o feito a esta Presidência para análise e deliberação, sugerindo a
adoção de doação direta em detrimento de abertura de Edital de Doação e
a indicação dos órgãos e/ou entidades a serem contempladas, de modo
que àquela Secretaria juntamente com o DEGPC incumbira a tarefa de
individualizar os lotes a cada um dos donatários indicados (ID 0059654).

ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO MÓVEL
ANTIECONÔMICO. LICITAÇÃO. MODALIDADE. LEILÃO OU DOAÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA
ECONOMICIDADE E DA EFICIÊNCIA. DOAÇÃO.
A análise do caso concreto à luz das regras legais e dos princípios da
economicidade e da eficiência revelam que a doação é modalidade mais
vantajosa à Corte de Contas para o desfazimento de bens caracterizados
como antieconômicos ou inservíveis.
A destinação dos bens em doação deverá ser efetivado com fundamento
em critérios extraídos do artigo 17, inciso II, alínea “a” da Lei de Licitações,
art. 98-C da Lei Complementar n. 154/1996/TCE-RO, art. 15 do Decreto
Federal n. 88.658/1999 e da Portaria n. 602/2018, quais sejam: finalidade
de interesse social e natureza jurídica do donatário.
Cuida-se de processo instaurado para análise dos resultados dos trabalhos
da Comissão de vistoria, avaliação e averiguação dos bens móveis deste
Tribunal de Contas, designados pela Portaria n. 242/TCE/RO-2017, da
Secretaria Geral de Administração.
O trabalho da Comissão consistiu na inspeção de bens móveis
armazenados provisoriamente em setores diversos da Corte de Contas,
resultando numa relação de bens com recomendação para baixa em razão
de serem classificados como inservível, antieconômico ou em desuso, nos
termos da legislação pertinente.
A Comissão juntou os seguintes documentos, a saber: Anexo de Relação
de Bens da Comissão de Baixa (0054594); Anexo de Situação dos Bens
(0054596); Anexo de Bens Passíveis de Doação – Lotes (0054597); Anexo
Bens Irrecuperáveis – Descarte (0054598); Anexo Fotos do Depósito
(0055389) e Anexo do Relatório de Baixa (0059284).
Juntou-se, de igual modo, o quadro de órgãos/entidades solicitantes de
materiais para doação: sendo elas/elas: Departamento de Informática e
Telecomunicações – Polícia Civil ; Secretaria Municipal de Turismo ; União
Junina Portovelhense ; Instituto Médico Legal – Polícia Civil ; Associação
dos Policiais Militares Licenciados ilegalmente pelo Comando da Polícia
Militar do Estado de Rondônia ; Associação Educacional Santa Marcelina
de Rondônia ; Procuradoria Geral – Prefeitura Municipal de Vale do Anari ;
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É o breve relato.
O caso concreto revela resultado dos trabalhos da Comissão de vistoria,
avaliação e averiguação dos bens móveis deste Tribunal de Contas para
fins de classificação e baixa patrimonial, assim como análise de pedidos de
doação formulados por instituições diversas.
A movimentação de bens patrimoniais desta Corte de Contas segue as
regras constantes na Resolução n. 71/TCE/RO/2010 que aprovou o
Manual de Administração de Almoxarifado e Patrimônio do TCE/RO, bem
como na Portaria n. 602/2018, donde se depreende que o procedimento
adotado pela Comissão designada para a finalidade pretendida guarda
perfeita observância com as suas regras orientadoras.
Digo isto porque foi efetivado o inventário dos bens móveis com a
respectiva classificação individualizada, assim como procedida a
respectiva relação para baixa patrimonial, conforme registrado no Anexo
de Relação de Bens da Comissão para baixa (ID 0054594).
Observa-se também que a Comissão consignou as razões que justificam a
desincorporação do patrimônio da Corte de Contas, agrupando-as em
lotes, de modo que cada lote contém bens de natureza diversas.
A título de exemplo menciona-se que o lote 1 contém nobreaks, armários,
arquivos, balcões, cadeiras, gaveteiros, máquinas de calcular, máquinas
de escrever eletrônica, mesas e outros
Além da listagem de bens passíveis de doação (ID 0054597), o
Departamento de Gestão Patrimonial e Compras – DEGPC – relacionou
também outros tantos bens irrecuperáveis (ID 0054870).
Assim, atendidos os procedimentos previstos pela Resolução n.
71/TCE/RO/2010 e pela Portaria n. 602/2018, e restando demonstrado que
os bens vistoriados são inviáveis de recuperação ao uso e enquadram-se
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nas classificações que autorizam a sua baixa patrimonial e movimentação,
passa-se a análise relativa à sua destinação.
Controvérsias não há em relação à necessidade de desfazimento dos bens
destacados, considerando que já foram classificados e afetados ao
desfazimento nos exatos termos da Resolução n. 71/2010, da Portaria n.
602/2018 e do Processo n. 005507/2018 instaurado para tal fim, a questão
repousa em definir a forma como fazê-lo.
A Lei Geral de Licitações dispõe que a alienação de bens da Administração
Pública subordina-se à existência de interesse público devidamente
justificado e de prévia avaliação (art. 17, caput).
Em se tratando de bens móveis inservíveis à administração pública, sua
alienação dependerá de avaliação prévia e de licitação, na modalidade de
leilão (art. 22, inciso V, § 5°), dispensada nos casos de doação.
A lei de licitações autoriza a utilização de doação de bem público quando
destinarem-se exclusivamente para fins e uso de interesse social, após
avaliação de sua oportunidade de conveniência socioeconômica,
relativamente à escolha de outra alienação (art. 17, inciso II, alínea “a”).
A interpretação dos dispositivos mencionados permite concluir que a regra
para a alienação de bem público inservível à administração pública é a
licitação na modalidade leilão, todavia, excepcionalmente é possível a
utilização de doação desde que sua destinação seja exclusivamente para
fins e uso de interesse social – critérios avaliados segundo conveniência e
oportunidade socioeconômica, comparativamente à outra forma de
alienação.
Pois bem.
Assim, resta saber se a Corte de Contas se valerá da alienação na
modalidade leilão ou se há elementos suficientes a autorizar a doação dos
bens móveis destacados pela Secretaria Geral de Administração, por seu
Departamento de Gestão Patrimonial e Compras.
Ao lado dos requisitos previstos em lei tanto para a hipótese de alienação
na modalidade leilão como para a hipótese de doação, é necessário trazer
à análise do feito os princípios da economicidade e eficiência.
Sob o aspecto legal verifica-se que a lei dispensa a avaliação prévia
quando se tratar de bens para doação. Ainda assim, em atendimento à
necessidade de classificação dos bens, a comissão responsável por
vistoriá-los, empreendeu análise individual sob o ponto de vista da
viabilidade de sua recuperação, concluindo que o desgaste gerado pelo
decurso do tempo, as perdas funcionais, a defasagem tecnológica e o
custo energético no caso de equipamentos, seriam razões suficientes
afetá-los ao desfazimento.
Noutro giro, sob o aspecto do princípio da economicidade pondera-se pela
inviabilidade da manutenção dos bens no patrimônio da Corte de Contas,
tanto pelo custo de sua manutenção e guarda quando pela inviabilidade de
recuperação para o uso.
Desta feita, a economicidade do processo de alienação do bem público
deve levar em consideração o fator tempo, o que significa dizer que quanto
mais tempo a Corte de Contas levar para ultimar o presente processo e dar
a destinação aos bens em depósito, maior será seu custo final.
Bem por isso, valendo-se da discricionariedade assegurada para a escolha
da modalidade de alienação que se mostre mais vantajosa para a Corte de
Contas, estou convicto de que a opção mais acertada, no caso em análise,
é a doação.
Ademais, a Portaria n. 602, de 22 de agosto de 2018, que dispõe sobre a
política de cessão, alienação e outras formas de desfazimento dos bens
patrimoniais móveis pertencentes ao patrimônio da Corte de Contas,
autoriza, expressamente a adoção de doação como forma de desfazimento
de seus bens.
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Ocorre que, conforme mencionado pela Secretaria Geral de Administração,
por seu Departamento de Gestão Patrimonial e Compras, há diversos
órgãos e unidades solicitantes de materiais conforme relação juntada aos
presentes autos (ID 0054870).
O caso concreto revela a necessidade de utilização de critérios que
emprestem a lisura necessária ao procedimento, considerando-se tanto a
pluralidade de bens disponíveis ao desfazimento quanto a pluralidade de
potenciais donatários.
Assim, amparado no sistema normativo vigente, entendo que a doação dos
bens móveis destinados à desincorporação do patrimônio da Corte de
Contas, nos termos do presente processo, deve balizar-se segundo critério
da finalidade a ser atribuída ao bem recebido em doação e da natureza
jurídica do donatário, de modo a contemplar somente aquelas pessoas
elencadas pelo ordenamento jurídico como passíveis de receber bem
público em doação.
Tal premissa leva em consideração as previsões dispostas no artigo 17,
inciso II, alínea “a” da Lei de Licitações que prevê que a doação é
permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, assim como
aquelas estabelecidas pela LC n. 154/1996/TCE-RO, e pelo Decreto
Federal n. 99.658/1999, que fazem menção expressa às pessoas que
podem ser donatárias de bens públicos.
Lei Complementar n. 154/1996/TCE-RO, com a redação dada pela LC n.
799/14:
Art. 98-C Fica o Tribunal de Contas do Estado autorizado a alienar ou doar
veículos de sua frota a Órgãos ou entidades governamentais ou entidades
privadas sem fins lucrativos, podendo instituir, em Resolução do Conselho
Superior de Administração, indenização especial de transporte em
substituição à disponibilização de veículo oficial aos seus Membros e aos
do Ministério Público de Contas.
Decreto Federal n. 99.658/1999:
Art. 15. A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser
efetuada pelos órgãos integrantes da Administração Pública Federal direta,
pelas autarquias e fundações, após a avaliação de sua oportunidade e
conveniência, relativamente à escolha de outra forma de alienação,
podendo ocorrer, em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados,
quando se tratar de material:
I – omissis
II – antieconômico, para Estados e Municípios mais carentes, Distrito
Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições
filantrópicas, reconhecidas de utilizada pública pelo Governo, e
Organizações da Sociedade civil de Interesse Público.
Assim, pelo critério finalidade a doação pretendida somente está
autorizada para fins e uso de interesse social e pelo critério da natureza
jurídica do donatário.
A esse respeito o §1º do art. 13 da Portaria n. 602/2018 dispõe
expressamente quem pode ser donatário de bens pertencentes ao acervo
patrimonial do Tribunal de Contas, e os §§1º, 2º e 3º do art. 15 trazem a
orientação no que pertine à ordem de preferência a ser adotada quando
houver pluralidade de instituições interessadas. Vejamos:
Art. 13 A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser
efetuada pelo TCE-RO após a avaliação de sua oportunidade e
conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de
alienação, podendo ocorrer em favor dos órgãos e entidades a seguir
indicados quando se tratar de material inservível.
§1º Poderão participar do procedimento de desfazimento de bens públicos
qualquer órgão público Federal, Estadual ou Municipal e suas autarquias,
fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
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entidades beneficentes de assistência social, reconhecidas como de
utilidade pública ou sociedade de economia mista, entidades beneficentes
de assistência social, reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo
Federal, Estadual ou Municipal, bem como as Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público.
Art. 15 Os órgãos e entidades mencionadas no §1º do art. 13 desta
Portaria poderão solicitar ao Presidente do Tribunal de Contas a doação de
bens patrimoniais móveis, por meio de correspondência assinada por sua
autoridade máxima ou representante legal, contendo a relação dos bens
móveis de seu interesse.
I – Órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta de
quaisquer dos Poderes do Estado de Rondônia, bem como de municípios
pertencentes ao Estado de Rondônia;
II – Órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta de
quaisquer dos Poderes da União e do Distrito Federal;
III – Entidades beneficentes de assistência social e Organizações da
Sociedade civil de Interesse Público;
IV – Órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta de
outros entes da Federação.
§2º Dentre os órgãos e entidades mencionados no parágrafo anterior, será
dada preferência àqueles com os quais o TCE-RO mantenha convênios ou
acordos de cooperação.
§3º Havendo mais de um órgão ou entidade com o mesmo grau de
preferência, a decisão caberá ao Presidente do Tribunal de Contas, após a
avaliação de sua oportunidade e conveniência, com vistas ao melhor
atendimento do interesse público.
Desta feita, para fins de indicar os donatários das doações pretendidas há
que se perquirir se o bem recebido em doação será utilizado para fins de
interesse social; se os donatários estão dentre aqueles previsto na Portaria
n. 602/2018.
Com essas ponderações, passa-se a analisar as solicitações de doações
juntadas aos autos com o fim de avaliar a presença dos requisitos que
orientarão a destinação dos bens destacados.
Com esse objetivo destaco, exemplificativamente, os fundamentos
utilizados pelas unidades solicitantes, a justificar o requerimento formulado
a esta Corte de Contas.
... no dia 27 de janeiro do ano corrente, houve uma tempestade na cidade
de Rolim de Moura e um raio ocasionou uma descarga elétrica na sede da
prefeitura que queimou 18 computadores da referida instituição, além de
impressoras e outros equipamentos. (Município de Rolim de Moura, Ofício
n. 53/SEMGOV/19)
Com base no Acordo de Cooperação Técnica existente entre a Polícia Civil
e o Tribunal de Contas, em que consta a possibilidade de doação de
eventuais equipamentos de informática que estejam disponíveis para essa
finalidade, informamos que a Polícia Civil tem especial interesse nos
seguintes equipamentos... (Governo do Estado de Rondônia – Polícia Civil
– PC, Ofício n. 1953/2019/PC-DINTEL)
... as demandas conjuntas do Departamento de Estratégia e Inteligência –
DEI/PC e Delegacia de Repressão a Criminalidade Organizada – DRACO
(unidades da capital e interior do Estado), desde já, externando interesse
pela doação dos equipamentos de informática ali listados, a serem
utilizados estritamente nas atividades-fim desenvolvidas pelos órgãos
policiais em questão, cumprindo ressaltar que se trata de ato amparado
pelo termo de cooperação firmado com este Tribunal. (Governo do Estado
de Rondônia, Polícia Civil, Departamento de Estratégia e Inteligência,
Ofício n. 035/2019/DRACO/PC/RO)
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... Considerando que o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura foi
criado pela Lei Estadual n. 3.262 de 5 de dezembro de 2013 e Lei n.
3.784/2016, com base também na lei Federal n. 12.847 de 2 de agosto de
2013, firmado através do Protocolo Facultativo de Convenção Contra a
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes (Dec. N. 6.086/2007), com a finalidade de erradicar e prevenir
a tortura e outros tratamentos cruéis e desumanos... (Governo do Estado
de Rondônia, Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no
Estado de Rondônia, Ofício/MEPCT/RO n. 005/2018)
Outras tantas são as unidades requerentes conforme se verifica no
presente processo, entretanto, depara-se com a impossibilidade de atender
a todas elas, muito embora se reconheça a carência vivenciada por essas
unidades a justificar os pedidos formulados.
Assim, considerando o critério da finalidade que autoriza a doação quando
o bem se destinar para fins e uso de interesse social, o critério da natureza
jurídica do donatário, a existência de acordo de cooperação entre esta
Corte de Contas e o órgão/entidade solicitante, entendo pela possibilidade
de contemplar, por ora e nessa ordem:
1. O Município de Rolim de Moura, por entender preenchidos os requisitos
legais que autorizam a doação e por estar ele contemplado dentre o rol de
possíveis donatários estabelecido pela Portaria n. 602/2018, bem como por
reconhecer a premente necessidade na reposição de equipamentos de
tecnologia que lhe permita a continuidade de suas atividades,
considerando os motivos que ensejaram o pedido de doação a esta Corte
de Contas.
Por esta razão, contemple-se aquele município com o quantitativo de
computadores e impressoras solicitados, observada a disponibilidade
desses equipamentos para doação.
2. Quanto aos pedidos formulados pela Polícia Civil (Ofício n.
1953/2019/PC-DINTEL); por seu Departamento de Estratégia e Inteligência
(Ofício n. 035/2019/DRACO/PC/RO); por seu Instituto Médico Legal (Ofício
n. 743/IML) e por seu Departamento de Informática e Telecomunicações
(Ofício n. 6307/2017/DINTEL-PVH/PC/RO):
Considerando a natureza jurídica dos solicitantes e a finalidade pretendida
para os bens pleiteados, farei a análise conjunta dos pedidos formulados
pela Policia Civil do Estado de Rondônia, para atender o Departamento de
Estratégia e Inteligência e o seu Instituto Médico Legal.
A Polícia Civil representa o braço armado ou o braço repressivo do Estado.
É ela a responsável pela atuação preventiva e repressiva da segurança
pública para a preservação da ordem pública, da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
Bem sabemos o extenso rol de atribuições conferidas pela Constituição
Federal às Policias (art. 144, CRFB/1988) e os problemas que afetam a
sua atuação nos moldes pretendidos pelo constituinte.
De igual modo tem-se consciência de que noutros tempos os ilícitos
cingiam-se, em regra, aos crimes contra a vida e contra o patrimônio,
entretanto, contemporaneamente, as estatísticas e criatividade humana
para a prática de novos ilícitos nos surpreendem com a sofisticação e
diversidade no modus operandi na pratica desses mesmos crimes e
também na prática dos crimes contra a administração pública, crimes
ambientais e crimes cibernéticos.
A defesa da ordem e da segurança pública somente é possível mediante a
atuação dos órgãos policiais incumbidos constitucionalmente desse dever,
carecendo, para isso, dos recursos humanos, técnicos, tecnológicos e de
material necessários para a sua consecução.
Uma análise rasa da atual necessidade da demanda dos órgãos
responsáveis pela segurança pública versus a disponibilização dos
recursos necessários ao seu atendimento evidencia, sem grande esforço, a
disparidade entre uma e outra.
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Apenas para dar sinais da demanda existente no Estado de Rondônia,
menciona-se que atualmente ele ocupa o 5º lugar no ranking nacional de
pessoas privadas de liberdade para cada 100.000 habitantes
(INFOPEN/DEPEN, 2014). Possui uma população carcerária de mais de
11.570 presos. Isso sem considerar a quantidade de Inquéritos Policiais
em fase de investigação ou da quantidade de ilícitos que sequer fazem
parte das estatísticas – as denominadas pela criminologia como cifras
negras.
Menciona-se que se trata de um Estado que possui uma fronteira aquática
de mais de 1.300 Km de extensão com a Bolívia, sendo considerado uma
das rotas de tráfico de drogas e armas que alimentam o comércio ilegal
promovido por facções criminosas e cuja identificação e repressão exige
operações especiais e serviço de inteligência da Polícia.
Bom lembrar que a quantidade de unidades prisionais existentes no Estado
– um total de 53 – impõe a necessidade de varreduras periódicas com o
intuito de coibir a atuação de facções criminosas – Comando Vermelho
(CV), Primeiro Comando da Capital (PCC) e Família do Norte (FDN) - na
disseminação de práticas violentas e ilícitos de todo gênero.
Por tais razões meramente exemplificativas, entendo que há a
necessidade de uma atuação conjunta da União, Estados e Municípios, por
suas Unidades e Poderes, no sentido de empregar e disponibilizar todos os
meios e recursos possíveis para colaborar com a atuação dos órgãos
responsáveis pela segurança pública, observando-se, todavia, as
prescrições constitucionais e legais.
Nesse sentido o texto constitucional é claro ao afirmar que a segurança
pública, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144,
CRFB/1988).
Bem por isso e compreendendo que, se por um lado a Corte de Contas
dispõe de recurso material para doação e, por outro, há unidades dos
Órgãos da Policia Civil que justificam a carência desses recursos para a
melhoria do exercício de suas missões, deve, a elas, ser deferido o pedido
com as indicações que se fará adiante.
Ademais, conforme mencionado pelo Departamento de Estratégia e
Inteligência – Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas
– DRACO, há um Acordo de Cooperação Técnico Operacional firmado
entre a Corte de Contas e a Polícia Civil – cuja finalidade precípua é a
soma de esforços, inclusive com o intercâmbio da estrutura técnico e
físico-operacional, para a defesa do patrimônio e interesse público.
Tal conclusão advém também da compreensão de que a Polícia Civil do
Estado de Rondônia utilizará os bens públicos em prol do interesse social
(art. 17, inciso II, alínea “a” da Lei de Licitações), critério legal necessário à
doação (art. 98-C da LC n. 154/1996/TCE-RO e art. 15 do Decreto Federal
n. 99.658/1999 e inciso I, §1º, do art. 15 da Portaria n. 602/2018).
Tal premissa leva em consideração as disposições previstas no artigo 17,
inciso II, alínea “a” da Lei de Licitações que prevê que a doação é
permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, assim como
aquelas estabelecidas pela LC n. 154/1996/TCE-RO, pelo Decreto Federal
n. 99.658/1999, que fazem menção expressa às pessoas que podem ser
donatárias de bens públicos, bem como a ordem de preferência
estabelecida no art. 15 da Portaria n. 602/2018/TCE-RO.
Sendo assim, contemple-se ao Estado de Rondônia, por sua Polícia Civil,
conforme solicitado, observando-se a disponibilidade desses equipamentos
para doação, na seguinte ordem:
a) Departamento de Estratégia e Inteligência (Ofício n.
035/2019/DRACO/PC/RO);
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3. Com relação à doação dos itens residuais constantes nos lotes
elaborados pelo setor competente, atribuo tal tarefa à Secretaria-Geral de
Administração desta Corte para que atentando à disponibilidade dos itens;
do interesse formulado nos requerimentos e da conformação dos lotes
previamente elaborados, CONTEMPLE os órgãos/entidades previstas no
§1º do art. 15 da Portaria n. 602/2018, observando-se a ordem ali
estabelecida, e a preferência por aqueles que possuírem convênio e/ou
acordo de cooperação com esta Corte de Contas, nos termos do §2º do
mesmo dispositivo.
Com esses dizeres, considerando o que dos autos consta, em especial a
demonstração de existência de interesse público devidamente justificado e
de prévia avaliação de bens móveis antieconômicos; a demonstração de
que a alienação na modalidade doação atende aos princípios da
economicidade e eficiência DECIDO e DETERMINO:
I – AUTORIZAR a alienação na modalidade DOAÇÃO dos bens
discriminados na relação de bens passíveis de doação pela Comissão
designada para este fim.
II – DETERMINAR à Secretaria-Geral de Administração que:
2.1 Adote as providências necessárias com vista à contemplar
primariamente e nessa ordem: o Município de Rolim de Moura e a Polícia
Civil do Estado de Rondônia, por seu Departamento de Estratégia e
Inteligência (Ofício n. 035/2019/DRACO/PC/RO); por seu Instituto Médico
Legal (Ofício n. 743/IML) e por seu Departamento de Informática e
Telecomunicações (Ofício n. 1953/2019/PC-DINTEL e Ofício n.
6307/2017/DINTEL-PVH/PC/RO) e residualmente aos demais
órgãos/entidades previstos no §1º do art. 15 da Portaria n. 602/2018,
observando-se a ordem ali estabelecida, e a preferência por aqueles que
possuírem convênio e/ou acordo de cooperação com esta Corte de
Contas, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.
2.2 Elabore Termo de Entrega individualizada a cada donatário com a
respectiva assinatura no ato da entrega do bem móvel, consignando as
suas especificações e mencionando expressamente que as despesas, de
qualquer natureza, necessária à retirada, funcionamento, manutenção,
conservação, e outras, correm única e exclusivamente por conta do
donatário.
Consigne no Termo, de igual modo, que o Tribunal de Contas está isento
de qualquer responsabilidade, ônus ou encargo pelo bem doado, desde a
sua entrega, ainda que se trate de vício oculto.
2.3 Observe irrestritamente a legislação ambiental no que diz respeito a
eventual descarte de bem móvel irrecuperável, especialmente no que diz
respeito aos materiais eletrônicos, atentando para possibilidade de
estabelecer convênio com organizações que efetivem a sua reciclagem, de
tudo trazendo comprovação aos autos.
2.4 Adote os demais atos de costume com vistas a ultimar o procedimento
de doação tais como as baixas, expedição de documentação e
comunicações de estilo.
Cumpra-se, para tanto expeça-se o necessário.
Gabinete da Presidência, 15 de novembro de 2019.
EDILSON DE SOUSA SILVA
Conselheiro Presidente

Atos da Secretaria-Geral de Administração
b) Instituto Médico Legal, (Ofício n. 743/IML);
c) Departamento de Informática e Telecomunicações (Ofícios n.
1953/2019/PC-DINTEL e n. 6307/2017/DINTEL);

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

Portarias
PORTARIA

Documento assinado eletronicamente,
utilizando certificação digital da ICP-Brasil.

41
Porto Velho - RO

DOeTCE-RO – nº 1810 ano IX

Portaria n. 98, de 14 de fevereiro de 2019.
Concede recesso remunerado.

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

A SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe
confere o artigo 1º, inciso I, alínea “b” da Portaria nº. 130, de 9.1.2012,
publicada no DOE TCE-RO nº. 116 – Ano II, de 9.1.2012, e considerando o
que consta do Processo nº. 151/2018 resolve:

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,

Art. 1º. Conceder Suprimento de Fundos em regime de adiantamento ao
servidor Fernando Junqueira Bordignon, Diretor de Serviços Gerais,
cadastro nº 507, na quantia de R$ 4.000,00(quatro mil reais).

Considerando o Processo SEI n. 000895/2019,

CÓDIGO PROGRAMÁTICO NATUREZA DE DESPESA VALOR (R$)

Resolve:

01.122.1265.2981.0000 3.3.90.30 3.000,00

Art. 1º Conceder 15 (quinze) dias de recesso remunerado à estagiária de
nível superior CAMILA LOPES DA SILVA, cadastro n. 770757, nos termos
do artigo 28, §1º, I, da Resolução n. 258/TCE-RO/2017, para gozo no
período de 15.2 a 1º.3.2019.

01.122.1265.2981.0000 3.3.90.39 1.000,00

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Assinado Eletronicamente)
CAMILA DA SILVA CRISTÓVAM
Secretária de Gestão de Pessoas

Art. 2º. O prazo de aplicação do adiantamento será no período de 11/02 a
12/04/2019, a presente solicitação se faz necessária para pequenos
serviços necessários à manutenção das atividades do TCE realizados pelo
DESG sob responsabilidade da equipe de engenharia, a exemplo de
gastos decorrentes de reformas internas dos setores, manutenções
elétricas, hidráulicas e eventuais demandas para o sistema de
climatização.
Art. 3º A Divisão de Contabilidade – DIVCONT do Departamento de
Finanças – DEFIN efetuará os registros referentes à caracterização da
responsabilidade do agente e as conferências da documentação
comprobatória da aplicação.

SUPRIMENTO DE FUNDOS
Portaria nº12/2019, de 14, de fevereiro, de 2019.
Concede Suprimento de Fundos.

Art. 4º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a partir de 14/02/2019.
JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA
Secretária Geral de Administração

Avisos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/TCE-RO-2019
PROCESSO Nº. 001033/2018
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o no
04.801.221/0001-10, com sede na Av. Presidente Dutra, 4229, Olaria, nesta cidade de Porto Velho-RO, e a empresa qualificada na Cláusula I, sob a regência da
Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 12.846/13 com as alterações posteriores, da Lei Federal nº 12.846/13, Lei Estadual n° 2.414/11,
Decreto Estadual nº 18.340, de 06 de novembro de 2013, Resoluções n°s 31 e 32/TCERO-2006, Parecer Prévio TCE-RO nº 07/2014-PLENO, e demais normas
legais aplicáveis, em virtude da homologação do procedimento licitatório pela Secretária Geral de Administração, conforme poderes delegados pela Portaria n°
83, 25 de janeiro de 2016, firmam a presente ATA visando ao REGISTRO DE PREÇOS ofertados no PREGÃO ELETRÔNICO nº. 54/2018/TCE-RO, em
conformidade com a proposta ofertada na licitação, especificações e demais condições constantes do Edital e seus Anexos, que integram este instrumento de
registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1. Registro de preços, para futuro e eventual fornecimento de materiais personalizados para atender as necessidades da Escola Superior de Contas, por meio de
Sistema de Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no grupo 01 do
Edital de Pregão Eletrônico 54/2018/TCE-RO, e propostas ofertadas pelos licitantes, seguindo a ordem de classificação na licitação:

DADOS DO PROPONENTE
Fornecedor:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Complemento:
E-mail:
Representante:

D&R COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME
09.674.711/0001-16
CNB 09, LOTE 06, LOJA 02
TAGUATINGA NORTE
zp.zippo@hotmail.com
DAVILTON PAULO SANTOS DE OLIVEIRA

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
www.tce.ro.gov.br
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DADOS DO PREPOSTO
Nome: DAVILTON PAULO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 043.316.541-33

Telefone/Fax: (61) 3378-2356

RG: 2459075

Expedido por: SSP/DF

Naturalidade: BRASÍLIA/DF

Nacionalidade: BRASILEIRA

Cargo/Função: SÓCIO ADMINISTRADOR
Endereço: QNO 20 CONJ. 27 CASA 08

Cidade/UF: BRASÍLIA/DF

Complemento: CEILÂNDIA NORTE

CEP: 72221-267

E-mail: daviltonpaulo@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS
Instituição:

BRADESCO

AG.:

1842-2

C.C.:

49003-2

PROPOSTA PE 54/2018/TCE-RO
Valor unitário
Item

Especificação

Und.

Quant.

Valor total (R$)
(R$)

1

PASTA EM COURVIN, conforme as especificações técnicas
contidas no Termo de Referência - Anexo II do Edital.

und.

3.000

R$ 39,66

R$ 118.980,00

2

PASTA EM VINIL 600, tudo conforme as especificações
und.
técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo II do Edital.

5.000

R$ 6,82

R$ 34.100,00

3

CANETA PERSONALIZADA, tudo conforme as especificações
und.
técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo II do Edital.

5.000

R$ 1,11

R$ 5.550,00

Valor Global da Proposta: R$ 158.630,00 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta reais).
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da sua primeira publicação no Diário Oficial Eletrônico/DOeTCER, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, nos termos do art. 15, § 3º, inciso
III, da Lei nº 8.666/93.
2. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe
facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
3. A presente Ata estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo registrado ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que
ocorrer primeiro.
CLÁUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A administração e execução das atividades relacionadas ao controle e utilização da presente Ata de Registro de Preços caberão ao Departamento de Gestão
Patrimonial e Compras, por meio da Divisão de Compras, nos termos da Lei Complementar n° 799, de 25 de setembro de 2014.
2. Todas as contratações decorrentes da utilização desta Ata de Registro de Preços serão precedidas de autorização da Secretária Geral de Administração.
CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
1. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, consolidadas
no Parecer Prévio nº 07/2014-PLENO, após autorização expressa da Secretária Geral de Administração.
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2. As aquisições ou contratações adicionais (caronas) referidas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens
registrados para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
3. As aquisições ou contratações adicionais (caronas), não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na Ata de Registro
de Preços para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
4. Os pedidos de adesão deverão ser encaminhados a Secretaria Executiva de Licitações e Contratos - SELICON, onde serão devidamente instruídos, cabendo
à autorização a Secretária Geral de Administração do TCE-RO.
CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO
1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata, na forma e condições
estabelecidas no art. 20 do Decreto Estadual n° 18.340/2013.
2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
3.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
3.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
3.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
3.5. Em obediência ao princípio da anualidade da proposta (art. 2°, §1° c/c art. 3°, §1° da Lei n° 10.192/2001), caberá reajuste de preços sempre que, dentro da
vigência contratual, transcorrer o prazo de 12 meses da data da apresentação da proposta no certame licitatório. Nesses casos, o índice aplicável para o cálculo
do reajuste será o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado).
3.6. Os preços registrados poderão ser reequilibrados em decorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, devidamente
comprovado, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas pela Detentora dos Preços Registrados, observadas as disposições contidas na
alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
4.1. Pela Administração, quando:
4.2. O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
4.3. O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços;
4.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados;
4.5. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
5. Pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
5.1. A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação
das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
6. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
6.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de
Rondônia, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
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1. Os prazos de entrega, e todo o detalhamento do objeto se encontram minuciosamente descrito no Termo de Referência – Anexo II do Edital do Pregão
Eletrônico 54/2018.
2. As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como local de entrega e recebimento do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor detentor do
registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.
3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém
limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
4. A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que o prazo previsto para
entrega do objeto exceda ao seu vencimento.
5. As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser realizadas através de e-mail corporativo, reputando-se válidas as enviadas em e-mail
incluído na proposta ou documentos apresentados pelo fornecedor.
5.1. A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação
na data do término do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do seu envio.
6. As contratações decorrentes do presente registro de preços terão vigência a partir da data de sua formalização até o dia 31 de dezembro do exercício de
referência, de acordo com o respectivo crédito orçamentário.
CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
2. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo aditivo, em conformidade com a Lei n. 8.666/93.
3. A presente Ata será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. (publicação trimestral)
CLÁUSULA VIII - DO FORO
1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
FERNANDO JUNQUEIRA BORDIGNON
Secretário-Geral de Administração em substituição
DAVILTON PAULO SANTOS DE OLIVEIRA
Representante da empresa D&R COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME
ANEXO I
ANEXO A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO
OFÍCIO Nº ....
Local, data.
À Senhora
CLEICE DE PONTES BERNARDO,
Secretária Executiva de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Av. Presidente Dutra, 4229, Bairro Olaria.
Porto Velho/RO – CEP: 76.801-327
Assunto: Solicita adesão à Ata de Registro de Preços n° ... /.....
Senhora Secretária,
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Em conformidade com a legislação vigente, solicitamos a Vossa Senhoria autorização para utilizarmos a Ata Registro de Preços n°... , originaria do processo
nº........... referente aos itens abaixo, respeitando as quantidades máximas ditadas na mesma e de acordo com as regras constantes no Pregão Eletrônico n° .....
e seus anexos:
(inserir tabela com os itens pretendidos)
Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe ofício de autorização desse TCE/RO, bem como a cópia Ata de Registro de Preços, da
Proposta de Preço vencedora e outros documentos pertinentes, a fim de instruir os autos.
Em tempo, declaro que este órgão aderente realizou pesquisas de preços a fim de atestar a compatibilidade dos valores dos bens a serem adquiridos com os
preços de mercado e confirmou a vantajosidade obtida com o processo de adesão da referida ARP, conforme cálculos em anexo.
Informamos que o responsável por parte deste órgão será o Sr. ... telefone: (...) ..., email: ...
Desde já, agradecemos a atenção dispensada.
Atenciosamente,
Assinatura do Responsável
Cargo/Função
Órgão solicitante
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