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Acórdão - AC1R-TC 00908/20 

PROCESSO: 01315/2009 – TCE-RO Volumes I a IV (Apensos: 0462/08, 1788/08, 1802/08, 2252/08, 2486/08, 2845/08, 3100/08, 3430/08, 3705/08, 4098/08, 0370/09, 
0514/09- Balancetes Mensais). 
SUBCATEGORIA: Prestação de Contas 
ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício 2008 
JURISDICIONADO: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental- SEDAM 
INTERESSADO: Governo do Estado de Rondônia 
RESPONSÁVEIS: Augustinho Pastore - Secretário de Estado da SEDAM - Período de 1º.01 a 04.04.2008 - CPF nº 400.690.289-15 
Cletho Muniz de Brito - Secretário de Estado da SEDAM - Período de 05.04 a 31.12.2008 - CPF nº 441.851.706-53 
Mário Sérgio Freire Melo – CPF nº 286.407.052-91 - Contador 
RELATOR: Conselheiro Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA 
 
SESSÃO: 1ª Sessão Telepresencial da 1ª Câmara, de 18 de agosto de 2020. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO 2008. CONTAS JULGADAS IRREGULARES E REGULARES. 
APLICAÇÃO DE MULTA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ILEGALIDADE. DANO AO ERÁRIO. REPERCUSSÃO. 

1. As Contas serão julgadas irregulares diante da ocorrência de irregularidades de natureza formal e a incidência de atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos que 
resultarem danos ao Erário. 

2. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da 
Lei Complementar nº 154/96 e da Instrução Normativa nº 013/TCE-RO/2004. 

3. A legislação em voga prevê a imputação de responsabilidade sempre que houver descumprimento das regras, pois aos Administradores é imposto o dever de 
obediência às normas legais. 

4. Incidência de irregularidades ensejadoras de aplicação de penalidade sancionatória ao responsável pelas irregularidades apontadas. 

5. O resultado da tomada de contas especial refletirá na prestação de contas, quando, apurados atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, dos quais, 
inclusive, resultem em dano ao erário, praticados pelo gestor das contas anuais. 

6. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, conforme Acórdão nº 92/2010- 1ª Câmara- Processo nº 00959/2005/TCERO, Acórdão AC2-TC 00695/16- 2ª Câmara- 
Processo nº 01668/2009/TCERO e Acórdão APL-TC 00034/20- Processo 01463/10. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, referente ao 
exercício de 2008, de responsabilidade dos senhores Augustinho Pastore - Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - no período de 1º.01 a 04.04.2008 e 
Cletho Muniz de Brito - Secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental- no período de 05.04 a 31.12.2008, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro Substituto 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I - julgar regular a Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental- SEDAM, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade do 
senhor Augustinho Pastore - CPF nº 400.690.289-15, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - no período de 1º.01 a 04.04.2008, nos termos do art. 16, 
II, da Lei Complementar nº 154/96; 

II - julgar irregular a Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade dos 
senhores Cletho Muniz de Brito, CPF nº 441.851.706-53 - Secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental - no período de 05.04 a 31.12.2008 - e Mário Sérgio 
Freire de Melo, CPF nº 286.407.052-91- Contador, com fulcro no artigo 16, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 154/1996 c/c artigo 25, incisos II e III, do 
Regimento Interno, em virtude da ocorrência das seguintes irregularidades: 

a) descumprir disposições previstas nas leis orçamentárias e regramentos de direito administrativo, ante as irregularidades evidenciadas no Acórdão AC2 387/2019- 
Processo nº 2761/2009, em relação aos atos de gestão praticados no exercício de 2008; 

b) infringir o disposto no art. 7, III, alínea “e” da Instrução Normativa nº 13/2004/TCERO, pelo não envio do Anexo TC 15- Inventário Físico-Financeiro dos Bens 
Móveis, em disquete ou CD, elaborado no programa Word ou Excel (vide Relatório Técnico às fls. 457/464); 
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c) violar o disposto no art. 7º, III, alínea “h” da Instrução Normativa nº 13/2004/TCERO, por ter encaminhado o Demonstrativo Sintético das Contas Componentes do 
Ativo Permanente (anexo TC-23), apenas com a informação “sem movimento” em contradição com as informações registradas no Demonstrativo das Variações 
Patrimoniais e Balanço Patrimonial (vide Relatório Técnico às fls. 457/464); 

d) descumprir o disposto no art. 7º, III, alínea “f” da Instrução Normativa nº 13/2004-TCERO pelo envio do Inventário Físico Financeiro dos Bens Imóveis (Anexo TC-
16), fl. 39, informando não ter havido movimentação no exercício, contradizendo-se ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais, fls. 33, que informa incorporação de 
bens imóveis no valor de R$1.300.000,00 (vide Relatório Técnico às fls. 457/464); 

e) infringir o disposto no 7º, III, alínea “d” da Instrução Normativa nº 13/2004/TCERO pelo envio do Anexo TC 13- Inventário de Estoque em Almoxarifado (fl. 35) com 
a informação “sem movimentação”, indicando a inexistência de saldo na conta estoque em almoxarifado, contradizendo-se ao Balanço Patrimonial que registra saldo 
de R$1.359,70 (vide Relatório Técnico às fls. 457/464); 

f) violar o disposto no 104 da Lei Federal nº 4.320/64 por motivo da aquisição de material de consumo no valor de R$ 1.181.987,59, bem como, as respectivas baixa 
deste material, tenha ocorrido, não terem sido refletidas na Demonstração da Variações Patrimoniais de fl. 33 (vide Relatório Técnico às fls. 457/464). 

III – multar os senhores Cletho Muniz de Brito, CPF nº 441.851.706-53, e Mário Sérgio Freire de Melo, CPF nº 286.407.052-91, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), para cada um dos responsáveis, nos termos do art. 55, I, da Lei Complementar nº 154/1996, face as irregularidades dispostas no item II, “b”, “c”, 
“d”, “e” e “f”, desta Proposta de Decisão; 

IV – determinar ao atual gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, que, doravante: 

a) adote medidas a fim de corrigir e prevenir a reincidências das falhas relacionadas ao controle dos bens de almoxarifado e patrimônio, identificados ao longo dos 
autos, sob pena de reprovação das futuras contas, e, consequentemente, aplicação de sanções, nos termos do art. 16§1º e 55, VII, da Lei Complementar nº 
154/1996, por descumprir determinações desta Corte de Contas. 

V – fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, para que os responsáveis comprovem o 
recolhimento do valor da multa imputada em favor do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas- FDI/TC, nos termos do artigo 23, III, “a”, da Lei 
Complementar Estadual n. 154/96, c/c artigo 31, III, “a”, do Regimento Interno, alterado pelo art. 2º, “a”, da Resolução 320/2020-TCE/RO; 

VI – determinar, após o trânsito em julgado sem o recolhimento da multa, a formalização dos respectivos títulos executivos e as cobranças judiciais, em conformidade 
com o art. 27, inciso II, da LC n. 154/96 c/c o art. 36, inciso II, do Regimento Interno, sendo que incidirá nos débitos a correção monetária (artigos 26 e 56 do mesmo 
diploma legal); 

VII - dar conhecimento desta Decisão ao interessado, via DOe-TC, cuja data de publicação observar-se-á como marco inicial para eventual interposição de recursos, 
nos termos do art. 22, IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar nº 154/1996, informando-os que seu inteiro teor encontra-se disponível no endereço eletrônico 
www.tce.ro.gov.br, em respeito à sustentabilidade ambiental; 

VIII - dar ciência, via ofício, ao parquet de Contas, de que as peças dos autos e manifestações, em seu inteiro teor, encontram-se disponíveis no sistema PCE, e, 
eventuais peças não constantes neste, poderão ser compulsadas no processo físico; 

IX - atendidas todas as exigências contidas nesta Decisão, arquivem-se os autos. 

Participaram do julgamento os Conselheiros WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA e BENEDITO ANTÔNIO ALVES; o Conselheiro Substituto FRANCISCO 
JÚNIOR FERREIRA DA SILVA (Relator); o Conselheiro Presidente, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA; a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA 
PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 18 de agosto de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da Primeira Câmara 
  
(assinado eletronicamente) 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA                               
Conselheiro-Substituto 
 Relator           
 
 

 

 



4 

Porto Velho - RO DOe TCE-RO – nº 2218 ano X quinta-feira, 22 de outubro de 2020 

 

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

 

 

Poder Legislativo 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 02644/2020 – TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Embargos de Declaração. 
ASSUNTO: Embargos de Declaração contra o Acórdão APL-TC 00237/2020, referente ao processo 02866/2019. 
JURISDICIONADO: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO. 
EMBARGANTE: Eunilson Costa Freitas (CPF n. 220.700.282-91) -  Ex-Chefe da Divisão de Transporte da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO. 
ADVOGADOS: Laércio Fernando de Oliveira Santos – OAB/RO n. 2.399.           
RELATOR: Conselheiro Substituto Omar Pires Dias. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA – ALE/RO. EXERCÍCIO DE 2005. 
ACÓRDÃO APL-TC 00237/2019, REFERENTE AO PROCESSO 02866/2019. 

1. Juízo de admissibilidade. 2. Presentes os requisitos Intrínsecos e extrínsecos ao juízo de prelibação. 

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0086/2020-GCSOPD 

1.                         Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, opostos pelo Senhor Eunilson Costa Freitas, CPF n. 220.700.282-91, em 
face do Acórdão APL-TC 00237/2020, referente ao processo 02866/2019, publicado no DOe-TCE/RO n. 2.193, de 15.9.2020, considerando-se como data de 
publicação o dia 16.9.2020, primeiro dia útil posterior à disponibilização, nos termos do artigo 3º, da Resolução n. 73/TCE/RO-2011. 

2.                         Para análise da matéria do recurso é indispensável analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. 

3.                         Nos moldes do que dispõe o artigo 33, caput e §1° da Lei Complementar n. 154/96, os embargos devem ser interpostos em face de decisão 
proferida, por parte legitimada, dentro do prazo legal de dez dias, para corrigir obscuridade, omissão ou contradição. 

4.                         Quanto a legitimidade ativa, o embargante encontra-se abrangido pela titularidade recursal, posto ter sido diretamente atingido pelo acórdão em 
menção. Destaca-se que, embora o advogado do embargante tenha assinalado que os presentes Embargos sejam contra o Acórdão APL-TC 00238/20, percebo que 
trata-se apenas se erro material que não prejudica a admissibilidade, uma vez que os demais elementos demonstram de forma inequívoca que a peça é adstrita ao 
Acórdão APL-TC 00237/20. 

5.                         Objetivamente, constata-se que os embargos visam corrigir suposta contradição do Relator, e possuem efeitos infringentes. 

6.                         Visando fixar os pontos sobre os quais recai a impugnação, tem-se que as razões da parte insurgente se pautam na suposta contradição entre a 
fundamentação da decisão e sua parte dispositiva. 

7.                         Diante disso, verifica-se que os requisitos intrínsecos e extrínsecos ao juízo de prelibação estão presentes, uma vez que há interesse e legitimidade 
recursal da parte, o recurso é cabível e, conforme se extrai da certidão exarada pelo Departamento do Pleno, o recurso é TEMPESTIVO (ID=943416). 

8.                         Necessário, portanto, a cientificação da concessão do efeito interruptivo ao embargante e advogados regularmente constituídos via publicação no 
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

9.                         Após realização do exame preliminar de admissibilidade recursal, encaminho o presente recurso ao Ministério Público de Contas do Estado de 
Rondônia para emissão de Parecer. 

10.                       Ao Departamento do Pleno para publicação na forma regimental. Em prossecução, encaminhe-se o feito ao Ministério Público de Contas. 

Porto Velho-RO, 21 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
OMAR PIRES DIAS 
Conselheiro Substituto 
Relator 
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DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.:02643/2020 – TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Embargos de Declaração. 
ASSUNTO: Embargos de Declaração contra o Acórdão APL-TC 00238/2020, referente ao processo 2867/2019. 
JURISDICIONADO: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO. 
EMBARGANTE: Edevaldo de Macedo Medeiros (CPF n. 288.615.404-06) -  Ex-Assessor de Gabinete da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO. 
ADVOGADOS: Laércio Fernando de Oliveira Santos – OAB/RO n. 2.399.           
RELATOR: Conselheiro Substituto Omar Pires Dias. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA – ALE/RO. EXERCÍCIO DE 2005. 
ACÓRDÃO APL-TC 00238/2019, REFERENTE AO PROCESSO 02867/2019. 

1. Juízo de admissibilidade. 2. Presentes os requisitos Intrínsecos e extrínsecos ao juízo de prelibação. 

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 0085/2020-GCSOPD 

1.                         Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, opostos pelo Senhor Edevaldo de Macedo Medeiros, CPF n. 288.615.404-
06, em face do Acórdão APL-TC 00238/2020, referente ao processo 02867/2019, publicado no DOe-TCE/RO n. 2.193, de 15.9.2020, considerando-se como data de 
publicação o dia 16.9.2020, primeiro dia útil posterior à disponibilização, nos termos do artigo 3º, da Resolução n. 73/TCE/RO-2011. 

2.                         Para análise da matéria do recurso é indispensável analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. 

3.                         Nos moldes do que dispõe o artigo 33, caput e §1° da Lei Complementar n. 154/96, os embargos devem ser interpostos em face de decisão 
proferida, por parte legitimada, dentro do prazo legal de dez dias, para corrigir obscuridade, omissão ou contradição. 

4.                         Quanto a legitimidade ativa, o embargante encontra-se abrangido pela titularidade recursal, posto ter sido diretamente atingido pelo acórdão em 
menção. 

5.                         Objetivamente, constata-se que os embargos visam corrigir suposta contradição do Relator, e possuem efeitos infringentes. 

6.                         Visando fixar os pontos sobre os quais recai a impugnação, tem-se que as razões da parte insurgente se pautam na suposta contradição entre a 
fundamentação da decisão e sua parte dispositiva. 

7.                         Diante disso, verifica-se que os requisitos intrínsecos e extrínsecos ao juízo de prelibação estão presentes, uma vez que há interesse e legitimidade 
recursal da parte, o recurso é cabível e, conforme se extrai da certidão exarada pelo Departamento do Pleno, o recurso é TEMPESTIVO (ID=943418). 

8.                         Necessário, portanto, a cientificação da concessão do efeito interruptivo ao embargante e advogados regularmente constituídos via publicação no 
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

9.                         Após realização do exame preliminar de admissibilidade recursal, encaminho o presente recurso ao Ministério Público de Contas do Estado de 
Rondônia para emissão de Parecer. 

10.                       Ao Departamento do Pleno para publicação na forma regimental. Em prossecução, encaminhe-se o feito ao Ministério Público de Contas. 

Porto Velho-RO, 21 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
OMAR PIRES DIAS 
Conselheiro Substituto 
Relator 

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

ACÓRDÃO 
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Acórdão - AC2-TC 00580/20 

PROCESSO: 2991/19 – TCE-RO 
SUBCATEGORIA: Aposentadoria 
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON) 
INTERESSADA: Maria Emília Cavalcante Pessoa – CPF n. 369.224.982-91. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. PROVENTOS INTEGRAIS. BASE DE CÁLCULO A ÚLTIMA 
REMUNERAÇÃO E COM PARIDADE. 

1. Os policiais civis, por exercerem atividade de risco, têm direito a se aposentar com proventos integrais e paritários, nos termos do artigo 40, §4º, inciso II, da CF/88, 
regulamentado pela Lei Complementar n. 51/1985, conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008. 

2. Cumprimento dos requisitos legais para a concessão. Registro do Ato. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da aposentadoria da servidora Maria Emília Cavalcante Pessoa, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal o ato concessório de aposentadoria voluntária especial de policial civil, com proventos integrais e paridade, em favor da servidora Maria Emília 
Cavalcante Pessoa, CPF n. 369.224.982-9, ocupante do cargo efetivo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, Matrícula 300017900, com carga horária de 40 horas, 
pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, materializado por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 239, de 15.03.2019, 
publicado no DOE n. 59, de 01.04.2019, posteriormente retificado pelo Ato Concessório de Aposentadoria n. 35, de 22.07.2020, publicado no DOE n. 142, de 
23.07.2020, nos termos do inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea “b”, do inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação 
conferida pela Lei Complementar nº 144/2014 e Lei Complementar nº 432/2008 (fl. 5, ID 920290); 

II – Determinar o registro do ato nesta Corte, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, II, da Lei 
Complementar nº 154/96 e artigo 56 do Regimento Interno desta Egrégia Corte; 

III. Dar conhecimento, nos termos da lei, ao gestor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON) que, em função da 
necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em 
auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas; 

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao órgão de origem e ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON), informando-lhes que 
a Proposta de decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); 

V – Determinar ao Departamento da 2ª Câmara que, após os trâmites legais e regimentais, sejam os presentes autos arquivados. 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 
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ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00579/20 

PROCESSO: 3094/19 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Aposentadoria. 
ASSUNTO: Aposentadoria voluntária por função de magistério – Municipal. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI). 
INTERESSADA: Maria Geralda de Amorim – CPF n. 964.271.676-34. 
RESPONSÁVEL: Edivaldo de Menezes. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. MÉDIA 
ARITMÉTICA DAS 80% MAIORES REMUNERAÇÕES CONTRIBUTIVAS. SEM PARIDADE. 

1. A aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, quando fundamentada nos termos do art. 40 da CF, garante ao servidor proventos integrais, 
calculados com base na média aritmética simples das 80% maiores remunerações contributivas e sem paridade. 

2. A aplicação de redutor de tempo laborado para professor exige, para sua concessão, a comprovação de 25 (vinte e cinco) anos exclusivamente na função de 
magistério. (STF, Plenário, ADI nº 3772/DF). 

3. Preenchimento de todos os requisitos. Legalidade. Registro do ato. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da aposentadoria da servidora Maria Geralda de Amorim, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legal o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição de professora, com proventos integrais, calculados com base na 
média aritmética simples das 80% maiores remunerações contributivas e sem paridade, em favor da servidora Maria Geralda de Amorim – CPF n. 964.271.676-34, 
ocupante do cargo de Professora Classe A, Matrícula n. 62, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Município de Governador 
Jorge Teixeira, materializado por meio da Portaria n. 06/2018, de 16.10.2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia n. 2316, de 
18.10.2018, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso “III”, alínea “a”, c/c §§ 3º e 8º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional de 
n° 41, de 19.12.2003, art. 1º da Lei Federal n° 10.887/2004, art. 12, inciso “III”, alínea “a” e § 1º da Lei Municipal n° 015/2016, de 09.05.2016 (fl. 11, ID 833959); 

II. Determinar o registro do ato nesta Corte, nos termos do art. 49, inciso III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o art. 37, inciso II, da Lei 
Complementar n. 154/96 e art. 56 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas; 

III. Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI) para que, nas concessões futuras, 
passe a encaminhar a planilha de proventos devidamente atualizada, em conformidade com o demonstrativo de pagamento carreado aos autos, bem como com os 
respectivos reajustes já incorporados. 

IV. Determinar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI) para que, nas concessões futuras, 
conceda ao servidor, nos casos em que preencha os requisitos de mais de uma regra de aposentadoria, a possibilidade de optar pela que julgar mais benéfica, de 
modo a deixar claro as consequências financeiras de cada escolha. Por conseguinte, quando do envio dos documentos de aposentadoria para a análise desta Corte, 
encaminhe também o termo de opção do servidor. 

V. Após o registro, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI) deverá certificar na certidão de 
tempo de serviço/contribuição original expedida pelo INSS que o tempo foi computado para fins desta concessão de aposentadoria. Advirto que a original ficará sob 
sua guarda; 

VI. Alertar o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI) para que promova um levantamento 
sobre o período em que a interessada contribuiu para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei Federal n. 9.796/1999, visando à adoção de 
medidas para fins de compensação previdenciária; 
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VII. Dar conhecimento ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI) que, em função da 
necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, a composição dos proventos não foi 
analisada nesta oportunidade, mas poderá ser objeto de auditorias e/ou inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas; 

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

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00589/20 

PROCESSO: 1669/20 – TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Aposentadoria. 
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON). 
INTERESSADA: Marivalda Sena Leite – CPF n. 285.753.262-87. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. PROVENTOS INTEGRAIS. BASE DE CÁLCULO A ÚLTIMA 
REMUNERAÇÃO E PARIDADE. LEGALIDADE. REGISTRO. 

1. Os policiais civis, por exercer atividade de risco, têm direito a se aposentar com proventos integrais e paritários, nos termos do artigo 40, §4º, inciso II, da CF/88, 
regulamentado pela Lei Complementar n. 51/1985, conferida pela Lei Complementar n. 144/2014 e Lei Complementar n. 432/2008. 

2. Cumprimento dos requisitos legais para a concessão. Registro do Ato. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da aposentadoria da servidora Marivalda Sena Leite, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal o ato concessório de aposentadoria voluntária especial de policial civil, com proventos integrais e paridade, em favor da servidora Marivalda Sena 
Leite – CPF n. 285.753.262-87, ocupante do cargo efetivo de Escrivão de Polícia, Classe Especial, Matrícula 300017873, com carga horária de 40 horas semanais, 
pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, materializado por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 1515, de 06.12.2019, 
publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 243, de 30.12.2019, com fundamento no inciso II, § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, c/c alínea “b”, do 
inciso II, do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/1985, com redação conferida pela Lei Complementar nº 144/2014 e Lei Complementar nº 432/2008 (ID 902007); 
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II – Determinar o registro do ato nesta Corte, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o artigo 37, II, da Lei 
Complementar nº 154/96 e artigo 56 do Regimento Interno desta Egrégia Corte; 

III. Dar conhecimento, nos termos da lei, ao gestor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON) que, em função da 
necessidade de maior celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em 
auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e pensionistas; 

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao órgão de origem e ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON), informando-lhes que 
esta Proposta de decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no sítio deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); 

V – Determinar ao Departamento da 2ª Câmara que, após os trâmites legais e regimentais, sejam os presentes autos arquivados. 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto  
Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00582/20 

PROCESSO: 2388/10 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão. 
ASSUNTO: Pensão Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON). 
INTERESSADOS: Geovanna Ávila de Paula (filha) – CPF: 017.749.452-23; João Pedro Ávila de Paula (filho) – CPF: 017.759.612-06; Luiz Henrique de Souza (filho) – 
CPF: 017.754.742-16; Ana Maria Ávila dos Santos Paula (cônjuge) - CPF n. 595.317.112-91. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. REVISÃO. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. PARIDADE. VITALÍCIA. CÔNJUGE. TEMPORARIA. 
FILHOS. LEGALIDADE. REGISTRO. 

1. A pensão militar garante a integralidade e a paridade, nos termos do art. 45, da Lei n. 1.063/2002. 

2. Reconhecimento do direito à pensão vitalícia (cônjuge) e temporária (filhos). Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pensão concedida a Geovanna Ávila de Paula, João Pedro Ávila de Paula, representados por Ana Maria 
Ávila dos Santos Paula, Luis Henrique de Souza, representado por Lediane Soares de Souza, e Ana Maria Ávila dos Santos Paula, beneficiários do ex-servidor militar 
Edson Henrique de Paula, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 
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I. Considerar legal o ato concessório de pensão por morte, com paridade, em caráter temporário aos filhos Geovanna Ávila de Paula, João Pedro Ávila de Paula 
(representados por sua genitora Ana Maria Ávila dos Santos Paula – CPF: 595.317.112-91), e Luis Henrique de Souza (representado por sua genitora Lediane Soares 
de Souza – CPF: 911.786.812-20), bem como, em caráter vitalício à senhora Ana Maria Ávila dos Santos Paula – CPF: 595.317.112-91 (cônjuge), mediante a 
certificação da condição de beneficiários do ex-servidor militar Edson Henrique de Paula, falecido em 5.12.2009 (fl. 05), quando ativo no cargo de Policial Militar 1ª 
Classe, matrícula n. 10006298-1, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado de Rondônia, materializado por meio do Ato Concessório de Pensão 
n. 147/DIPREV/2010 (fl. 144), publicado no DOE nº 1521 (fl. 145), de 1º.7.2010, retificado pelo Ato Concessório de Pensão n. 207/DIPREV/2016 (fl. 196), de 
1º.11.2016, publicado no DOE nº 207 (fl. 197), de 7.11.2016, posteriormente retificado pelas Erratas (fls. 141/142 e 190 do ID 799170). 

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

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

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

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00280/20 

PROCESSO:  03766/18 - TCE-RO 
SUBCATEGORIA:  Fiscalização de Atos e Contratos 
ASSUNTO: Fiscalização de Atos e Contratos – Análise do Equilíbrio Previdenciário referente aos Exercícios de 2014 e 2015 do Fundo Previdenciário Financeiro – 
FUNPRERO – UG-130011 
INTERESSADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON 
RESPONSÁVEIS: Daniel Pereira – Ex-Governador do Estado de Rondônia – CPF nº 204.093.112-00 
Franco Maegaki Ono – Ex-Secretário de Estado de Finanças – SEFIN – CPF nº 294.543.441-53 
Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente do IPERON - CPF nº 341.252.482-49 
Pedro Antônio Afonso Pimentel – Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG - CPF nº 261.768.071-15 
SUSPEIÇÃO: Conselheiros Wilber Carlos dos Santos Coimbra e Benedito Antônio Alves 
RELATOR: Conselheiro Valdivino Crispim de Souza. 
 
SESSÃO:    10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2020. 
GRUPO:    I 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. EXERCÍCIO DO PODER DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. 
SEGREGAÇÃO DE MASSAS. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. REPARTIÇÃO SIMPLES E CARÁTER CONTRIBUTIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO 
EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO. APURAÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. OCORRÊNCIA DE INTERVENIÊNCIA 
RECURSAL. RECURSO ACOLHIDO NA INTEGRALIDADE. PERDA DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 

1.    Verificada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a perda do objeto em face do acolhimento de tese 
recursal apresentada, deve-se os autos serem arquivados sem julgamento do mérito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Fiscalização de Atos e Contratos o qual foi autuado em virtude da determinação deste Conselheiro Relator 
em face de levantamentos preliminares referentes as Receitas e Despesas ocorridas nos exercícios de 2014 e 2015 no âmbito do Fundo Previdenciário Financeiro – 
FUNPRERO – UG-130011, onde, inicialmente, apurou-se uma diferença entre receitas e despesas da ordem de R$152.295.918,52 (cento e cinquenta e dois milhões 
duzentos e noventa e cinco mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), como tudo dos autos consta. 

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

I – Arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com supedâneo nas disposições contidas no Art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de 
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o esvaziamento de seu objeto em decorrência do teor do Acórdão APL-TC 
00224/19, prolatado nos Autos de nº 0011/2019-TCE/RO, que reconheceu que não houve insuficiência financeira nos exercícios de 2014 e 2015, do Fundo 
Previdenciário Financeiro – FUNPRERO, afastando, por conseguinte, a obrigação de integralização da folha líquida dos benefícios previdenciários do Plano 
Financeiro do IPERON, prevista no §2º do art. 12 da Lei 524/2009, relativamente aos exercícios referenciados; 

II - Intimar do teor deste acórdão o Senhor Daniel Pereira – Ex-Governador do Estado de Rondônia – CPF nº 204.093.112-00; Franco Maegaki Ono – Ex-Secretário 
de Estado de Finanças – SEFIN – CPF nº 294.543.441-53; a Senhora Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente do IPERON - CPF nº 341.252.482-49 e 
ao Senhor Pedro Antônio Afonso Pimentel – Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG - CPF nº 261.768.071-15, ou a quem vire-lhes a 
substituí-los, dos termos desta decisão, com a publicação no Diário Oficial eletrônico deste Tribunal de Contas – D.O.e-TCE/RO, cuja data da publicação deve ser 
observada como marco inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo no artigo 22, IV, c/c artigo 29, IV, da Lei Complementar nº. 154/96, informando 
da disponibilidade do inteiro teor para consulta no sítio www.tce.ro.gov.br; 

III – Cumpridas na integralidade as determinações contidas neste acórdão, arquivem-se os autos. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA (Relator), FRANCISCO 
CARVALHO DA SILVA e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente 
PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE SOUSA 
SILVA devidamente justificado. Os Conselheiros WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA e BENEDITO ANTÔNIO ALVES declararam-se suspeitos.     

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Relator      
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00581/20 

PROCESSO: 2732/19 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Aposentadoria. 
ASSUNTO: Aposentadoria voluntária (proventos integrais) – Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON). 
INTERESSADA: Marlene Rodrigues de Oliveira - CPF n. 204.283.672-91. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE. 

1. O ingresso no serviço público antes da vigência da EC n. 20/1998, sem solução de continuidade, garante ao servidor proventos de forma integral com base na 
última remuneração e com paridade, nos termos da regra de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05. 
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2. Preenchimento de todos os requisitos. Legalidade. Registro do ato. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da aposentadoria da servidora Marlene Rodrigues de Oliveira, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legal o ato concessório de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, tendo como base de cálculo a última 
remuneração contributiva, e com paridade em favor da servidora Marlene Rodrigues de Oliveira - CPF n. 204.283.672-91, ocupante do cargo de Professor, Classe C, 
Referência 12, matrícula n. 300022543, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro de pessoal do Governo do Estado de Rondônia, 
materializado por meio do Ato Concessório de Aposentadoria n. 74, de 4.2.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 41, de 1º.3.2019, com 
fundamento no artigo 3° da Emenda Constitucional n. 47/2005 e Lei Complementar n. 432/2008 (ID 818314); 

II. Determinar o registro do ato nesta Corte, nos termos do art. 49, inciso III, alínea “b”, da Constituição Estadual, combinado com o art. 37, inciso II, da Lei 
Complementar n. 154/96 e art. 56 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas; 

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

IV. Alertar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON) para que promova um levantamento sobre o período em que o 
interessado contribuiu para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei Federal n. 9.796/1999, visando à adoção de medidas para fins de 
compensação previdenciária; 

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

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

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00592/20 

PROCESSO: 1657/20 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão Civil. 
ASSUNTO: Pensão Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON). 
INTERESSADO: Arnaldo Alves - CPF n. 213.074.159-20. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
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RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO CIVIL. SEM PARIDADE. CÔNJUGE. VITALÍCIA. LEGALIDADE. REGISTRO. 

1. A pensão civil previdenciária será sem paridade quando o instituidor da pensão falecer após a vigência da EC n. 41/03, salvo se estiver aposentado pela regra do 
art. 6ºA da EC n. 41/03 ou pela regra do art. 3º da EC n. 47/05, em que a pensão será com paridade. 

2. Cumpridos os requisitos materiais e formais, é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada. 

3. Exame Sumário. Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da pensão concedida ao senhor Arnaldo Alves, beneficiário da ex-servidora Aulindina Ribeiro Alves, como tudo 
dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legal o ato concessório de pensão por morte, sem paridade e em caráter vitalício, ao senhor Arnaldo Alves (cônjuge), portador do CPF n. 213.074.159-
20, mediante a certificação da condição de beneficiário da servidora Aulindina Ribeiro Alves, falecida em 24.02.2019 quando inativa no cargo de Auxiliar de Serviços 
de Saúde (aposentadoria por idade), materializado por meio do Ato Concessório de Pensão n. 76, de 17.06.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia 
n. 112, de 21.06.2019 (ID 901871 fls. 1/3), retificado pela Errata de 01.04.2020, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 66, de 07.04.2020 (ID 901874), 
com fundamento nos artigos 10, I; 28, I; 30, I; 31, § 1º; 32, I; “a”; § 1º; 34, I; 38 e 62 da Lei Complementar n. 432/2008, com redação dada pela Lei Complementar 
Estadual n. 949/2017, c/c o artigo 40, §§ 7º, I e 8º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003; 

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

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

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

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 1208/20 - TCE/RO. 
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INTERESSADA: Joanice da Silva Nascimento CPF: 272.564.302-30. 
ASSUNTO: Aposentadoria por invalidez (proventos integrais). 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Buritis - INPREB. 
NATUREZA: Registro de Concessão de Aposentadoria. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 

DECISÃO N.0084/2020-GABEOS 

EMENTA: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA EXPRESSA NA LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 
DEPOIS DA EC N. 41/03. BASE DE CÁLCULO A MEDIA ATIMETICA SIMPLES E SEM PARIDADE. RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO. 
NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO. 

RELATÓRIO 

1.                         Tratam os autos da apreciação para fins de registro da legalidade do ato concessório de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos 
integrais, tendo como base de cálculo a última remuneração e paridade, em favor da servidora Joanice da Silva Nascimento, portadora do CPF n. 272.564.302-30, 
ocupante dos cargos de Professora I, nível especial, Zona Rural, matrícula n. 126, com carga horária de 20 horas semanais, e de Professora I Magistério – Educação 
Infantil, Zona Urbana, matrícula n. 1138, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao quadro permanente de pessoal do município de Buritis – RO. 

2.                         O ato administrativo que transferiu a servidora à inatividade se concretizou por meio da Portaria n. 019 de 09.12.2019, publicada no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado de Rondônia n. 2605, de 10.12.2019, com fundamento no artigo 40, §1º, inciso I, da CF de 1988, c/c o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 
nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70/2012, e artigo 14, §1º, §2º, §3º, §4º, §5º e parágrafo único da Lei Municipal n. 484/2009 (ID 883977 fls. 3/4). 

3.                         A Coordenadoria Especializada em Atos de Pessoal (CECEX-4), em análise da documentação, concluiu que o ato concessório em apreço atendeu 
aos requisitos legais, estando apto a registro (ID 889971). 

4.                         O Ministério Público de Contas (MPC), em análise da documentação (ID 923592), constatou irregularidade na fundamentação do ato que concedeu 
o benefício à servidora, opinando da seguinte forma: 

Ante o exposto este parquet opina pela recomendação ao gestor do instituto para que: 

a) retifique o ato concessório de aposentadorias por invalidez, que deverá passar a ser fundamentado no art.40, §1º, inciso I, §8º e §13º, da Constituição Federal c/c 
art. 14, § único e art.19 da Lei Municipal n. 484/09, e encaminhe a comprovação da publicação do ato na imprensa oficial a Corte de Contas; 

b) adeque os proventos à nova fundamentação, bem como envie a esta Corte de Contas planilhas de proventos relativas aos dois cargos (professora I, nível III, 20 
horas semanais de matrícula 128 e professora I, nível III, 40 horas semanais de matrícula 1138), com memórias de cálculos acompanhados de recibos de 
pagamentos, comprovando que estão sendo pagos na forma integral, calculados com base na média aritmética das maiores remunerações; assim como o ultimo 
recibo de pagamentos do cargo de professor 20 horas semanais. 

É o Relatório. Decido. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Da necessidade de retificação do Ato Concessório 

5.                         Trata-se de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, com base na última remuneração e paridade, com fundamento no 
artigo 40, §1º, inciso I, da CF de 1988, c/c o artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70/2012, e artigo 14, §1º, §2º, §3º, §4º, 
§5º e parágrafo único da Lei Municipal n. 484/2009, à servidora Joanice da Silva Nascimento, pertencente ao quadro de pessoal do município de Buritis – RO. 

6.                         A unidade técnica do Tribunal indicou que o ato restou regular, ao passo que o Ministério Público de Contas (MPC) entendeu que o ato deve ser 
retificado para adequar os proventos para a média aritmética simples e sem paridade, tendo em vista que a servidora ingressou no serviço público após a vigência da 
EC n. 41/03. 

7.                         Assiste razão ao MPC. Em compulsa aos autos, verifica-se que a junta médica atestou que a servidora é portadora da doença incapacitante (CID 10: 
B92 – Sequelas de Hanseníase; A30.3 – Hanseníase dimorfa) que se enquadra no rol taxativo de doenças para aposentadoria com proventos integrais, prevista 
expressamente no rol do artigo 14 da Lei Municipal nº 484/2009 (fls. 9/10 do ID 883977). Logo, regular os proventos de forma integral. 
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8.                         Por outro lado, a servidora ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional n. 41/03, ante a solução de continuidade no 
serviço público, conforme a certidão de tempo de contribuição (fls. 5/6 do ID 883977), não sendo, pois, clientela da regra de transição do artigo 6º-A da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70/2012. 

9.                         O instituto de previdência concedeu a aposentadoria por invalidez permanente nos dois cargos públicos de professor, cujas posses ocorreram em 
08.03.2004, no primeiro cargo, e em 05.03.2007, no segundo cargo, não preenchendo, a servidora, o requisito de ingresso no serviço público antes da vigência da 
Emenda Constitucional 41/2003 (fls. 1/3 do ID 883977). 

10.                       Em vista do exposto, necessário retificar o ato concessório, posto que a servidora não faz jus à aposentadoria com os proventos calculados com 
base na última remuneração e com paridade, e sim com base a média aritmética das 80% maiores  remunerações contributivas e sem paridade, conforme previsto no 
artigo 19 da Lei Municipal nº 484/2009, de forma que o ato deve ser retificado para o artigo 40, §1º, inciso I, §8º e §13º, da Constituição Federal c/c artigos 14, 
parágrafo único, e 9 da Lei Municipal n. 484/09. 

10.                       Nesse sentido, a planilha de proventos da servidora também deverá ser retificada para que os proventos sejam calculados com base na média 
aritmética das maiores remunerações e sem paridade. 

DISPOSITIVO 

11.                       Em face do exposto, em consonância com a proposição do Ministério Público de Contas, determino ao Presidente do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais de Buritis para que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento desta Decisão, adote as seguintes medidas: 

I. Retifique e envie o ato que concedeu aposentadoria por invalidez permanente à  servidora Joanice da Silva Nascimento, portadora do CPF n. 272.564.302-30, 
nos cargos de professor, para que conste proventos integrais, tendo como base de cálculo a média aritmética simples das 80% maiores remunerações contributivas e 
sem paridade, nos termos doartigo 40, §1º, inciso I, §8º e §13º, da Constituição Federal c/c artigos 14, parágrafo único, e 19 da Lei Municipal n. 484/09, com o envio 
do comprovante de publicação da retificação no Diário Oficial, para análise da legalidade e consequente registo do ato concessório em questão 

II. Retifique e envie a planilha de proventos demonstrando-se que os calculados são com proventos integrais, tendo como base de cálculo a média aritmética 
simples das 80% maiores remunerações contributivas e sem paridade; 

III. Encaminhe a memória de cálculo da média aritmética simples para o mister fiscalizatório do Tribunal; 

IV. Cumpra o instituto de previdência o prazo previsto neste dispositivo, sob pena de, não o fazendo, tornar-se sujeito às sanções previstas no art. 55, IV, da Lei 
Complementar Estadual n. 154/96; 

V. Determino ao Departamento da 2ª Câmara que, via ofício, dê ciência deste decisum ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 
Buritis - INPREB quanto ao cumprimento dos itens I a III deste dispositivo; 

Publique-se na forma regimental. 

Cumpra-se. 

Porto Velho, 20 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
 ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro Substituto 
Matrícula 478 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00591/20 

PROCESSO: 1660/20 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão. 
ASSUNTO: Pensão Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON. 
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INTERESSADOS: Karla Raphaella Weschenfelder Cristi (filha) – CPF: 043.803.462-77; Emilly Beatris Weschenfelder Cristi (filha) – CPF: 074.683.122-65; Anthony 
Felisberto Cristi (filho) – CPF: 012.243.672-51. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO CIVIL. SEM PARIDADE. FILHO. TEMPORÁRIA. LEGALIDADE. REGISTRO. 

1. A pensão civil previdenciária será sem paridade quando o instituidor da pensão falecer após a vigência da EC n. 41/03, salvo se estiver aposentado pela regra do 
art. 6ºA da EC n. 41/03 ou pela regra do art. 3º da EC n. 47/05, em que a pensão será com paridade. 

2. Cumpridos os requisitos materiais e formais é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada. 

3. Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da pensão concedida a Karla Raphaella Weschenfelder Cristi, Emilly Beatris Weschenfelder Cristi, 
representadas por Maria Elisa Weschenfelder, e Anthony Felisberto Cristi, representado por Rosângela Camargo Felisberto, beneficiários do ex-servidor Antônio 
Carlos Cristi, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legal o ato concessório de pensão por morte, sem paridade e em caráter temporário, às filhas Karla Raphaella Weschenfelder Cristi, CPF n. 
043.803.462-77, Emilly Beatris Weschenfelder Cristi, CPF n. 074.683.122-65 (representadas por sua genitora Maria Elisa Weschenfelder) e ao filho Anthony Felisberto 
Cristi, CPF n. 012.243.672-51 (representado por sua genitora Rosângela Camargo Felisberto), mediante a certificação da condição de beneficiários do ex-servidor 
Antonio Carlos Cristi, falecido em 18.10.2018, quando ativo no cargo de Professor, Classe C, referência 15, matricula n. 300013593, pertencente ao quadro de 
pessoal do Governo do Estado de Rondônia, materializado por meio do Ato Concessório de Pensão n. 21, de 13.02.2019, publicado no DOE n. 032, de 18.2.2019, 
posteriormente retificado por Errata constante no ID 901902, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 72, de, 15.04.2020, com fundamento nos artigos 
10, I; 28, I; 30, II; 31, § 2º; 32, II, alínea “a”, §§1º e 3º; 34, I, II e III, §2º; 38 e 62, da Lei Complementar nº 432/2008, com redação dada pela Lei Complementar nº 
949/2017, c/c o artigo 40, §§ 7º, II e 8º, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (ID 901899 e ID 901902). 

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

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

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

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto  
Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 
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ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00285/20 

PROCESSO:01190/18– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Prestação de Contas 
ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício de 2017 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência de Theobroma 
INTERESSADO: Dione Nascimento da Silva - CPF n. 927.634.052-15 
RESPONSÁVEIS: Dione Nascimento da Silva - CPF nº 927.634.052-15 
Sergio Henrique Santuzzi Zuccolotto - CPF nº 031.135.007-02 
Rogério Alexandre Leal - CPF nº 408.035.972-15 
Claudiomiro Alves dos Santos – CPF nº 579.463.022-15 
RELATOR:    Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 
 
GRUPO:    I 
SESSÃO:    10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 05 A 09 DE OUTUBRO 2020. 

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA CORTE DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. REITERAÇÃO DA 
DETERMINAÇÃO. 

1. Constatado o descumprimento de determinação disposta em decisão deste Tribunal de Contas, deve o agente responsável sofrer as penalidades legais, com 
aplicação de multa, bem como ser reiterada a determinação. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de prestação de contas referente ao exercício de 2017, do Instituto de Previdência de Theobroma, como tudo 
dos autos consta. 

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

I – Considerar não cumprida a determinação constante no item VI do Acórdão AC2-TC 00692/19 (ID=840772) e no item I da DM 0050/2020-GCJEPPM, ID=871740, 
prolatados neste processo, uma vez que o Prefeito do Município de Theobroma, Claudiomiro Alves dos Santos, CPF nº 579.463.022-15, deixou de atender, sem 
causa justificada, determinação desta Corte. 

II – Multar o Senhor Claudiomiro Alves dos Santos, CPF nº 579.463.022-15, na qualidade de Prefeito do Município de Theobroma, no valor de R$ 1.620,00 (mil, 
seiscentos e vinte reais), que corresponde a 2% de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), em razão do não atendimento no prazo fixado e sem causa justificada de 
decisão desta Corte, com escopo no inciso IV do artigo 55, da Lei Complementar Estadual n. 154/1996 c/c o inciso IV do artigo 103, do Regimento Interno. 

III – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma da legislação em vigor, para que proceda ao recolhimento do valor consignado no item II à conta do Fundo de 
Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas – FDI/TCER (Banco do Brasil, agência 2757-X, conta corrente n. 8358-5), nos termos do inciso III do art. 3º da 
Lei Complementar Estadual 194/1997. 

IV – Determinar que, após transitado em julgado o Acórdão sem o recolhimento da multa consignada na decisão, que sejam os valores atualizados e iniciada a 
cobrança judicial, nos termos do inciso II do art. 27 e art. 56, ambos da Lei Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do art. 36 do Regimento Interno desta Corte e o 
inciso III do art. 3º da Lei Complementar n. 194/97. 

V – Fixar, via ofício, o prazo de 15 (quinze) dias ao atual Prefeito do Município de Theobroma, José Abel Pinheiro, CPF 623.229.071-20, ou quem venha lhe substituir, 
para que dê cumprimento ao item VI do Acórdão AC2-TC 00692/19 (ID=840772), no sentido de promover a restituição da diferença concernente à correção monetária 
e juros do valor de R$ 11.740,57 (onze mil, setecentos e quarenta e cinquenta e sete reais) aos cofres do Instituto de Previdência de Theobroma, valor este utilizado 
indevidamente a título de taxa de administração sem respaldo legal, consoante às disposições contidas no §3º do art. 13, da Portaria 402/2008 (com redação dada 
pela Portaria MPS 201/2014) e §4º do art. 41, da Orientação MPS 2/2009, informando a esta Corte de Contas quais as medidas adotadas no sentido de dar 
cumprimento à determinação, sob pena de multa; ou, diante de justificado motivo para não realizar o repasse dentro desse prazo, demonstre o tempo necessário para 
fazê-lo, apresentando um cronograma de repasse, que deve ser quitado até o fim de seu mandato. 

VI - Dar ciência deste acórdão ao responsável Claudiomiro Alves dos Santos, CPF nº 579.463.022-15, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data 
de publicação deve ser observada como marco inicial para possível interposição de recursos, pedido de reexame e recolhimento da multa, com supedâneo no art. 22, 
inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei Complementar n. 154/1996, informando-o de que seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 
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De registrar que, em cumprimento às medidas expedidas pelo Tribunal de Contas (TCE-RO) como prevenção à propagação do coronavírus (Covid-19) no âmbito da 
instituição, o protocolo de processos e documentos está sendo realizado, preferencialmente, de forma eletrônica, a partir do e-mail institucional dgd@tce.ro.gov.br, em 
formato PDF, com até 20 megabytes (MB) de tamanho. Destaque-se ainda que o atendimento presencial será feito apenas em casos pontuais e específico no horário 
de 7h30 às 13h30. 

VII - Intimar, na forma regimental, o MPC. 

VIII - Encaminhar os autos ao Departamento do Pleno para adoção das providências necessárias, expedindo-se o necessário. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO 
CARVALHO DA SILVA, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição 
regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA devidamente justificado.     

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator      
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00590/20 

PROCESSO: 1661/20 – TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Pensão. 
ASSUNTO: Pensão Estadual. 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON. 
INTERESSADA: Maria Lourdes Ferreira (cônjuge) CPF: 777.211.792-20. 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane S. dos Santos Vieira. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 

SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO CIVIL. SEM PARIDADE. CÔNJUGE. VITALICIA. LEGALIDADE. REGISTRO. 

1. A pensão civil previdenciária será sem paridade quando o instituidor da pensão falecer após a vigência da EC n. 41/03, salvo se estiver aposentado pela regra do 
art. 6ºA da EC n. 41/03 ou pela regra do art. 3º da EC n. 47/05, em que a pensão será com paridade. 

2. Cumpridos os requisitos materiais e formais é devida a concessão de benefício de pensão por morte, na forma da legislação aplicada. 

3. Legalidade. Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da pensão concedida a Maria de Lourdes Ferreira, beneficiária do ex-servidor José Armando Ferreira, como 
tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legal o ato concessório de pensão por morte, em caráter vitalício e sem paridade, em favor da senhora Maria de Lourdes Ferreira (cônjuge), CPF: 
777.211.792-20, mediante a certificação da condição de beneficiária do ex-servidor José Armando Ferreira, falecido em 24.4.2019, quando aposentado 
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compulsoriamente no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe A, referência 3, matricula n. 300004196, pertencente ao quadro de pessoal do Estado de 
Rondônia, materializado por meio Ato Concessório de Pensão n. 101, de 31.07.2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 143, de 5.8.2019, com 
fundamento nos artigos 10, I; 28, II; 30, I; 31, § 1º; 32, I, “a”, § 1º; 34, I; 38 e 62, da Lei Complementar nº 432/2008, com redação dada pela Lei Complementar nº 
949/2017, c/c o artigo 40, §§ 7º, I e 8º, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (ID 901914); 

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

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

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

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APLR-TC 00261/20 

PROCESSO: 2723/19– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Recurso ao Plenário 
ASSUNTO: Recurso ao Plenário contra o Acórdão n. 877/19-1ª Câmara, do Processo n. 1871/18 
JURISDICIONADO: Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - FITHA     
INTERESSADOS: Ministério Público de Contas 
Lúcio Antônio Mosquini – CPF n. 286.499.232-91 
ADVOGADOS: Carlos Eduardo Rocha Almeida – OAB/RO n. 3.593 
José de Almeida Júnior – OAB/RO n. 1.370 
RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Conselheiro Edilson de Sousa Silva 
 
GRUPO: I 
SESSÃO:  9ª SESSÃO VIRTUAL, DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2020. 

EMENTA: RECURSO AO PLENÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO COTEJO JURISPRUDENCIAL. EXIGÊNCIA LEGAL APENAS PARA O INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

DIVERGÊNCIA DE DECISÕES SOBRE A MESMA MATÉRIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL POR MEIO DE “PRINTS DE IMAGENS OU 
ESCANEADOS”. PROIBIÇÃO LEGAL. PACIFICAÇÃO. PRECEDENTES. 

1. A demonstração do cotejo jurisprudencial somente é exigida para o incidente de uniformização de jurisprudência que tem por escopo sumular a divergência, nos 
termos dos artigos 85-A e 85-C, ambos do RITCE/RO, diferentemente do recurso ao plenário, cujo conhecimento está atrelado à comprovação da divergência entre a 
decisão recorrida e a decisão paradigma em caso análogo a teor do disposto no art. 94 do mesmo diploma regimental. 
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2. É inadmissível a juntada de documentos novos em sede recursal, nos termos da vedação legal prevista no art. 93, parágrafo único, do RITCE/RO, sobremodo em 
formato de “prints de imagens ou escaneados” insertas no bojo das razões do recurso por confrontar decisão do Plenário da Corte de Contas (APL-TC 00044/19) e 
também porque: 

2.a) tratando-se de documentos indispensáveis, deviam obrigatoriamente serem juntados na fase postulatória; momento processual adequado; 

2.b) no caso concreto já serem conhecidos, acessíveis e disponíveis pela parte quando da interposição do recurso de reconsideração; 

2.c) se trata de prova nova sobre fato antigo juntada em momento processual inoportuno, preclusão consumativa; 

2.d) não foram submetidos ao crivo do contraditório; 

2.e) é obrigatório a parte justificar a juntada do documento novo como prova necessária, útil e que recai sobre o ponto controvertido; e 

2.f) é obrigatório a parte interessada provar que não tinha conhecimento, acesso ou disponibilidade do documento novo no momento adequado para justificar a 
juntada extemporânea. Inteligência dos artigos 369 e 435 e parágrafo único, ambos do CPC/15. 

3. Precedentes. Observância do art. 926 do CPC/15. 

3.a) Acórdão 00048/20. Processo n. 1261/19. Relator: Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. Data de julgamento: Sessão Virtual do Pleno, de 04/05 a 
08/05/2020; 

3.b) Acórdão AC2-TC 00547/18. Processo n. 2121/18. Relator: Conselheiro Paulo Curi Neto. Data de julgamento: 08/08/2018; 

3.c) Acórdão APL-TC 00362/19. Processo n. 3502/18. Relator: Conselheiro Substituto Omar Pires Dias. Data de julgamento: 07/11/2019; 

3.d) Acórdão APL-TC 00232/19. Processo n. 1078/19. Relator: Conselheiro Paulo Curi Neto. Data de julgamento: 22/08/2019; 

3.e) Acórdão APL-TC 00440/19. Processo n. 3501/18. Relator: Conselheiro Valdivino Crispim de Souza. Data de julgamento: 19/12/2019; 

3.f) Acórdão AC1-TC 00872/19. Processo n. 2660/18. Relator: Conselheiro Valdivino Crispim de Souza. Data de julgamento: 03/09/2019); 

3.g) Acórdão n. 37/2012. Processo n. 3175/10. Relator: Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. Data de julgamento: 14/06/2012. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso ao plenário interposto pelo Ministério Público de Contas contra o Acórdão n. 877/19-1ª Câmara, do 
Processo n. 1871/18, de relatoria, para o acórdão, do Conselheiro Valdivino Crispim de Souza, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, que retificou o voto para aderir totalmente ao voto apresentado pelo Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA, 
por maioria, vencidos os CONSELHEIROS WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, em: 

    I – Rejeitar a preliminar arguida pelo recorrido de não conhecimento do recurso, porquanto o cotejo jurisprudencial é exigido apenas para o incidente de 
uniformização de jurisprudência, que tem por escopo sumular a divergência, nos termos dos artigos 85-A e 85-C, ambos do RITCE/RO, diferentemente do recurso ao 
plenário, cujo conhecimento está atrelado à comprovação da divergência entre a decisão recorrida e a decisão paradigma em caso análogo a teor do disposto no art. 
94 do mesmo diploma regimental; 

    II - No mérito, nos termos da ratio decidendi delineada ao longo do voto, dar provimento ao recurso ao plenário para reformar o acórdão recorrido (AC1-TC 0877/19, 
1ª Câmara, do processo n. 1.871/18, Relatoria do Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra) e, por consequência, manter as irregularidades apontadas ao 
recorrido, Lúcio Antônio Mosquini, pelo acórdão reconsiderado (AC2-TC 1179/17, 2ª Câmara, do processo n. 1.859/13 – prestação de contas do FITHA, Relatoria do 
Conselheiro Valdivino Crispim de Souza), ante a divergência existente entre a decisão recorrida e a decisão apontada como paradigma pelo órgão recorrente 
(acórdão APL-TC 00044/19, do processo n. 204/2018, Rel. Cons. Paulo Curi Neto), em caso com a mesma similitude fática; 

    III – Pacificar a divergência de decisões no âmbito desta Corte de Contas, em relação à juntada de documentos novos em sede recursal, seja por meio físico e de 
forma apartada ou por meio de “prints de imagens ou escaneados” no bojo das razões recursais para, nos termos do disposto no parágrafo único, do art. 93 do 
RITCE/RO, inadmitir a juntada com os seguintes fundamentos: 
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a) tratando de documentos indispensáveis, devem ser juntados na fase postulatória; 

b) por já serem conhecidos, acessíveis e disponíveis pela parte quando da interposição do recurso; 

c) por ser tratar de prova nova sobre fato antigo juntada em momento processual inoportuno, preclusão consumativa; 

d) por não terem sido submetidos ao crivo do contraditório; 

e) por ser obrigatório justificar a juntada do documento novo como prova necessária, útil e que recai sobre o ponto controvertido; e 

f) por ser obrigatória a prova de que a parte interessada não tinha conhecimento, acesso ou disponibilidade do documento novo no momento adequado para justificar 
a juntada extemporânea. Inteligência dos artigos 369 e 435 e parágrafo único, ambos do CPC/15. 

    IV - Dar ciência do acórdão ao órgão recorrente, ao recorrido por intermédio de seus advogados constituídos, via Diário Oficial Eletrônico desta Corte – DOe-
TCE/RO, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, IV, da Lei 
Complementar n. 154/1996, informando que seu inteiro teor está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade 
ambiental; 

V – Determinar, depois de cumpridas as formalidades legais, a remessa dos autos ao Departamento do Pleno para adoção das providências cabíveis de sua alçada; 

VI – Após, arquivem-se os autos. 

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

Porto Velho, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator      
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Relator para o Acórdão 
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 

 
Administração Pública Municipal 
 

Município de Alvorada do Oeste 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

  

  

DM-DDR 0204/2020/GCVCS/TCE-RO 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO 2019. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. INCONSISTÊNCIA DAS 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. INOBSERVÂNCIA À REGRA DE OURO. APURAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO. SUPERAVALIZAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DA 
CONTA “CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA”. NECESSIDADE DE OITIVA DO GESTOR RESPONSÁVEL EM CUMPRIMENTO AO ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 

PROCESSO: 01825/2020/TCE-RO [e] (APENSOS: Processos nºs 00700/19[1], 00741/19[2], 00789/19[3] e 02286/19[4]). 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste/RO. 
ASSUNTO: Prestação de Contas - exercício 2019. 
RESPONSÁVEIS:José Walter da Silva (CPF nº 449.374.909-15) – Prefeito Municipal no exercício de 2019. 
RELATOR: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA. 
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Tratam os presentes autos da análise da Prestação de Contas do Município de Alvorada do Oeste/RO, referente ao exercício 2019, de responsabilidade do 
Senhor José Walter da Silva, na qualidade de Prefeito Municipal. 

Em análise exordial das peças contábeis realizada em auditoria, o Corpo Instrutivo identificou a existência de irregularidades e distorções contábeis que deveriam ser 
esclarecidas. Dessa forma, por via do Ofício de Requisição nº 04/2020/AudiOGF/CECEX02, de 08 de outubro de 2020 (ID-953778), foi solicitado ao Gestor Municipal 
explicações com vistas a subsidiar os trabalhos de Auditoria nas contas do Município de Alvorada do Oeste/RO, exercício 2019. 

Todavia, conforme se pode verificar através da manifestação técnica carreada aos autos (ID-954741), o Prefeito Municipal não se manifestou acerca das 
distorções/irregularidades inicialmente verificadas na Prestação de Contas ofertada, cuja solicitação de esclarecimentos se deu através do Ofício de Requisição nº 
04/2020/AuditOGF/CECEX02, datado de 8 de outubro de 2020 (ID-953778). 

Alfim, o Corpo Técnico pugna, com fundamento nas disposições contidas no inciso III do art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pela necessidade de se promover 
a Audiência do Senhor JOSÉ WALTER DA SILVA – na qualidade de Prefeito do município de Alvorada do Oeste/RO, oportunizando dessa forma o pleno exercício do 
contraditório e da mais ampla defesa acerca dos achados de auditoria (A1). 

Analisando as peças que compõem os presentes autos, de fato assiste razão ao Corpo Técnico quanto à necessidade de possibilitar ao Prefeito Municipal o exercício 
da ampla defesa e do contraditório ante a ocorrência de possível insuficiência financeira para cobertura de obrigações contraídas até 31.12.2019, cuja irregularidade 
possuí o condão de inquinar as presentes contas, motivo pelo qual acolho in totum a proposta de encaminhamento apresentada pelo Corpo Instrutivo em seu 
Relatório de ID-954741. 

Entretanto, nesse ponto, tenho por entendimento que, para uma melhor análise contábil e documental, urge necessário que o responsável, além dos apontamentos 
constantes do Relatório Técnico, traga ainda, explicações/defesa acerca dos demais apontamentos verificados pelo Corpo Instrutivo no documento de ID-953778, 
uma vez que os achados podem influenciar diretamente na análise da Prestação de Contas apresentada. 

Dessa forma, tenho por incluir na presente decisão os achados constantes no Ofício de Requisição nº 04/2020/AuditOGF/CECEX02 (ID-953778), consubstanciadas 
na: a) inconsistência metodológica verificada entre a apuração dos resultados abaixo da linha e acima da linha referente ao Resultado Primário e Nominal (Doc. ID-
953778, Item A1, págs. 256/258); b) descumprimento da Regra de Ouro (Doc. ID-953778, Item A2, págs. 258/259); e, c) superavaliação do Saldo Contábil da Conta 
“Caixa e Equivalente de Caixa”, registrado no Balanço Geral do Município (Doc. ID-953778, Item A4, págs. 262/267). 

Pelo exposto, objetivando o cumprimento do disposto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, que assegura aos litigantes em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; fica definida a responsabilidade do Senhor José 
Walter da Silva – na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Alvorada do Oeste/RO, pelos atos e fatos apurados no Relatório Técnico. 

Neste sentido, determino ao DEPARTAMENTO DO PLENO, dentro de suas competências, na forma que prescreve os incisos I, II e III do art. 12 da Lei 
Complementar n°.154/96 e incisos I, II do art. 19 e ainda o art. 50, §1º, II do Regimento Interno desta Corte de Contas, que promova a: 

I – AUDIÊNCIA do Senhor JOSÉ WALTER DA SILVA – Prefeito Municipal,para que no prazo de 30 (dias) dias, improrrogáveis, apresente suas razões de 
justificativas acompanhadas de documentação probante do saneamento acerca das seguintes infringências: 

I.1. Inobservância às disposições contidas no art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal em virtude da 
inconsistência metodológica verificada entre a apuração dos resultados abaixo da linha e acima da linha, conforme a seguir demonstrado (Doc. ID-953778, Item A1, 
págs. 256/258): 

 

I.2. Descumprimento ao disposto no Art. 167, inciso III, da Constituição Federal c/c Art. 12, §2º e Art. 53, §1º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 
virtude da inobservância à Regra de Ouro, uma vez que foi constatado que as despesas com investimentos do município foram inferiores às Receitas de Capital, 
tendo sido observado a não utilização da totalidade da Receita de Capital, para o propósito a que se destinava que era a aquisição de bens de capital, tendo sido 
realizadas no exercício de 2019 Receitas de Alienação de Ativos no montante de R$243.610,00, de acordo com o Balanço Orçamentário (ID-911486), contudo, pelo 
demonstrativo extraído do SICONFI (ID-950399), constatou-se que foram utilizados para pagamento ao RPPS o valor de R$169.895,34, sendo que, os recursos 
remanescentes, no montante de R$73.714,66, que deveriam comprovar a recomposição do patrimônio da entidade, não foram devidamente comprovados no 
exercício de 2019 (Doc. ID-953778, Item A2, págs. 258/259); 
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I.3. Descumprimento ao que dispõe os Artigos 1º, §1º, e 9º e Art. 50, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, em virtude da ocorrência de Déficit 
Financeiro na ordem de R$1.170.023,55, devido as Disponibilidades de Caixa não serem suficientes para a cobertura das obrigações financeiras (Passivos 
Financeiros) assumidas até 31/12/2019 (Doc. ID-953778, Item A3, págs. 259/262, e, Relatório Técnico no ID-954741, Item A1, págs. 268/272): 

 

A avaliação da suficiência financeira levou em consideração a necessidade de ajustes: 

a)                  Acréscimo de valores relativos a valores empenhados objeto de Convênios (Anexo TC-38) com repasse financeiro estava pendente em 31.12.2019, no 
total de1.135.448,, conforme detalhamento por fonte na tabela seguinte: 

 

b)                 Diminuição de valores relativo à superavaliação do saldo de caixa, conforme apurado na auditoria financeira, constatada superavaliação no saldo de 
caixa, relativo às contas Correntes: 5420 (BB); 124-6(CEF); 44912 (SICOOB), vinculadas ao SAAE, cujo saldo contábil apresentado era de R$146.482,12, no entanto 
divergindo da soma dos saldos dos extratos bancários de R$40.494,90, mais pendencias de conciliação de R$ 8.923,03. A fonte de recursos relativo os referidos 
saldos contáveis é ordinário código 1.00.999. 

I.4. Inobservância às disposições contidas nos Artigos 85, 87 e 89 c/c item 4, alíneas “c”, “d” e “f” da Resolução CFC nº 1132/08 (Aprova NBC TSP 165 – 
Registro Contábil), em virtude da Superavaliação do Saldo Contábil da conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, registrado no Balanço Geral do Município, no valor de 
R$68.745,85, em razão da distorção entre a posição bancária (extratos bancários) no valor de R$12.545.709,41, o saldo contábil registrado no Balanço Patrimonial 
(R$12.637.686,39) e o Saldo Contábil apurado R$12.542.235,56 (Doc. ID-953778, Item A4, págs. 262/267); 

II – Determinar ao Departamento do PLENO que dê ciência ao responsável, na forma indicada no item I desta Decisão, encaminhando-lhe cópia do Relatório 
Técnico constante no ID-954741, assim como do documento constante do ID-953778, e ainda, desta Decisão em DDR, bem como que acompanhe o prazo 
fixado, adotando-se ainda, as seguintes medidas: 

 a) advertir que o não atendimento à determinação deste Relator poderá sujeitá-lo à penalidade disposta no art. 55, inciso IV, da Lei Complementar nº 154/96, 

b) autorizar a citação editalícia em caso de não localização da parte, nos termos do art. 30-C do Regimento Interno 

c) ao término do prazo estipulado nesta decisão, apresentada ou não a documentação requerida, encaminhem-se os autos à Secretaria Geral de Controle 
Externo para que, por meio da Diretoria competente, dê continuidade à análise; 

III - Com a manifestação do corpo técnico, dê-se vista ao Ministério Público de Contas, retornando-o concluso ao Relator; 

IV – Publique-se a presente decisão. 

Porto Velho, 21 de outubro de 2020. 
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 (assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
CONSELHEIRO RELATOR 

 

Município de Guajará-Mirim 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00275/20 

PROCESSO: 02264/19-TCE-RO. 
CATEGORIA:  Auditoria e Inspeção 
SUBCATEGORIA: Auditoria 
ASSUNTO: Auditoria de Conformidade visando verificar eventuais pagamentos de verbas a servidores supostamente falecidos, conforme registros no Sistema 
Nacional de Óbitos (SISOBI). 
JURISDICIONADO: Poder Executivo do Município de Guajará-Mirim 
RESPONSÁVEL: Cícero Alves de Noronha Filho Prefeito Municipal 
CPF nº 349.324.612-91 
Maxsamara Leite Silva 
Controladora-Geral do Município 
CPF nº 694.270.622-15 
RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva 
 
GRUPO: I 
SESSÃO:    10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 5 A 9 DE OUTUBRO DE 2020. 

AUDITORIA.  PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS A PENSIONISTA FALECIDA. COMPROVAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO GESTOR. ESCOPO 
DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE CUMPRIDO. DETERMINAÇÃO DO RELATOR. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA AO GESTOR. 
DETERMINAÇÃO. 

1.    Ante a comprovação e reconhecimento pelo gestor dos pagamentos à pensionista falecida e o descumprimento de determinação contida em decisão monocrática 
para comprovar a efetiva adoção de providências para restituição aos cofres do município dos respectivos valores enseja a aplicação de multa, considerando-se 
cumprido o escopo da auditoria de conformidade com determinação ao gestor e ao controle interno para que adotem e/ou comprovem perante esta Corte de Contas 
as providências adotadas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de auditoria de conformidade realizada por esta Corte de Contas na Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim para 
apurar supostas irregularidades no pagamento de verbas remuneratórias em nome de servidores falecidos de acordo com o Sistema Informatizado de Controle de 
Óbitos – SISOBI, com base em levantamento realizado pela Coordenadoria de Gestão da Informação, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar atendido o escopo da presente Auditoria de Conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim para apurar irregularidades no 
pagamento de remuneração em nome de servidores falecidos de acordo com o Sistema Informatizado de Controle de Óbitos – SISOBI, com base em levantamento 
realizado pela Coordenadoria de Gestão da Informação; 

II – Multar em R$1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais) o senhor Cícero Alves de Noronha Filho (CPF nº 349.324.612-91), Prefeito do Município de Guajará-Mirim, 
com fulcro no artigo 55, inciso IV da Lei Complementar 154/96, por descumprimento à determinação contida no item II da Decisão Monocrática DM-GCFCS-TC 
0139/2019-GCFCS (ID 810642), deixando transcorrer sem qualquer manifestação o prazo nele estabelecido; 

III – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão no Diário Oficial Eletrônico do TCE/RO, para que o responsável apontado no item II deste 
dispositivo proceda ao recolhimento do valor da multa à conta do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas, na forma do artigo 3º, III, da Lei 
Complementar nº 194/1997, sendo que decorrido o prazo fixado, sem o devido recolhimento, a multa será atualizada monetariamente nos termos do artigo 56 da Lei 
Complementar nº 154/1996 combinado com o artigo 3º, inciso III, da Lei Complementar nº 194/1997; 

IV – Determinar que, após o trânsito em julgado, sem que ocorra o recolhimento da multa aplicada no item II, seja iniciada a cobrança judicial nos termos do artigo 27, 
II, da Lei Complementar nº 154/96, combinado com o artigo 36, II, do Regimento Interno desta Corte; 
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V – Determinar ao Prefeito do Município de Guajará-Mirim, Senhor Cícero Alves de Noronha Filho (CPF nº 349.324.612-91) e à Controladora-Geral do Município, 
Senhora Maxsamara Leite Silva (CPF nº 694.270.622-15), ou a quem os substituam, que no prazo de 30 (trinta) dias adotem e/ou comprovem perante esta Corte de 
Contas as providências adotadas para a restituição dos valores indevidamente pagos à pensionista falecida Sulamita de Souza, CPF nº 106.565.882-68, após o seu 
falecimento em 6.8.2018, como reconhecido no Ofício nº 40/GAB-PREF/19, de 12.5.2019; 

VI - Dar ciência, por ofício, aos jurisdicionados referidos no item V anterior quanto à determinação nele contida; 

VII – Dar conhecimento, via Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, do teor deste acórdão; 

VIII – Determinar ao Departamento do Pleno que após a apresentação dos documentos comprobatórios sejam os autos remetidos à Secretaria-Geral de Controle 
Externo para análise do cumprimento da determinação, sem prejuízo dos atos necessários quanto a multa aplicada. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição 
regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA devidamente justificado.     

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Conselheiro Relator      
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 

 

Município de Guajará-Mirim 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00278/20 

PROCESSO: 02310/19-TCE-RO 
ASSUNTO: Auditoria - Cumprimento da Lei Complementar nº 131/2009-Lei da Transparência 
JURISDICIONADO: Poder Executivo do Município de Guajará-Mirim 
RESPONSÁVEIS:    Cícero Alves de Noronha Filho - CPF nº 349.324.612-91 
Prefeito Municipal 
Maxsamara Leite Silva - CPF nº 694.270.622-15 
Controladora-Geral do Município; 
Ângelo Lucio Rocha de Lima - CPF: 890.885.652-87 
Responsável pelo Portal da Transparência 
RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva 
 
GRUPO: I 
SESSÃO:    10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 5 A 9 DE OUTUBRO DE 2020. 

AUDITORIA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRREGULAR. ÍNDICE 
DE TRANSPARÊNCIA ELEVADO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS E ESSENCIAIS. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA 
IN Nº 52/2017/TCE-RO. NÃO CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ARQUIVAMENTO. 

1.    Deve a Administração Pública manter em página eletrônica a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n° 131/2009. 

2.    A não disponibilização das informações essenciais estabelecidas na Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-RO, impossibilitam, ainda que verificado Índice de 
Transparência superior a 80%, a concessão do “Certificado de Qualidade em Transparência Pública”. 
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3.    A inobservância do disposto na Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-RO sujeita os responsáveis à aplicação de multa, conforme disposição do art. 28 da referida 
norma, na forma do art. 55, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 154/1996, sem prejuízo de outras providências e sanções previstas na Instrução Normativa e 
na legislação aplicável, observadas as diretrizes previstas no § 3º do art. 1º. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Auditoria realizada no Portal da Transparência do Poder Executivo do Município de Guajará-Mirim, com o 
objetivo de avaliar o cumprimento das disposições e obrigações decorrentes da Lei Complementar nº 131/2009 - Lei da Transparência, que inseriu na Lei 
Complementar nº 101/2000 dispositivos que determinam a disponibilização de informações pormenorizadas e, em tempo real, sobre a execução orçamentária e 
financeira, bem como as disposições trazidas pela Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação e pela Instrução Normativa nº 52/2017-TCE-RO, como tudo dos 
autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I -    Considerar irregular o Portal da Transparência do Poder Executivo do Município de Guajará-Mirim, de responsabilidade do Senhor Cícero Alves de Noronha 
Filho, Prefeito Municipal (CPF nº 349.324.612-91), da Senhora Maxsamara Leite Silva - Controladora-Geral do Município (CPF nº 694.270.622-15) e do Senhor 
Ângelo Lucio Rocha de Lima - Responsável pelo Portal da Transparência (CPF nº 890.885.652-87), com fundamento no art. 23, §3º, III, “b” da IN nº 52/2017/TCE-RO, 
alterada pela IN nº 62/2018/TCE-RO, pois, embora tenha alcançado 95,30% do Índice de Transparência, conforme Relatório Técnico sob a ID=900077, não 
disponibilizou informações obrigatórias e essenciais, transcritas a seguir: 

5.1. Não divulgar no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, informações sobre seus inativos, como datas da inativação, em 
descumprimento ao art. 48, II da LRF e arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput e § 1º, II e III, da LAI, arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da 
CF c/c art. 13, caput e inciso III da Instrução Normativa n°. 52/2017/TCE-RO (Item 3, subitem 3.1 desta análise de defesa e Item 6, subitem 6.3.1.2 da matriz de 
fiscalização). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017TCE-RO. 

5.2. Não divulgar, no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, comprovação de incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos em descumprimento ao art. 48, § 1º, I, da LRF c/c 
art. 15, I da Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017 (Item 3, subitem 3.2 desta análise de defesa e Item 7, subitens 7.1 da matriz de fiscalização). Informação 
Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO. 

5.3. Não divulgar no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, informações sobre os atos de julgamento das contas pelo Poder Legislativo 
dos exercícios de 2015 a 2017 expedidos pelo TCE-RO, em descumprimento ao art. 48, caput da LC nº. 101/2000 c/c art. 15, I, III e V a VIII, da Instrução Normativa 
nº. 52/TCE-RO/2017 (Item 3, subitem 3.3 desta análise de defesa e Item 7, subitens 7.6, da matriz de fiscalização). Informação essencial, conforme art. 25, §4º da IN 
nº 52/2017TCE-RO. 

5.4. Não divulgar resultado da licitação, em descumprimento aos art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 8º, § 1º, IV, da LAI e art. 37, caput (princípio da 
publicidade), da CF. c/c art. 16, I, “h”, da Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017. (Item 3, subitem 3.4 desta análise de defesa e Item 8, subitem 8.1.8 da matriz de 
fiscalização). Informação Essencial conforme art. 25, §4º da IN nº 52/2017TCE-RO. 

5.5. Não divulgar o inteiro teor dos contratos, convênios, acordos de cooperação e demais ajustes firmados pela unidade controlada, inclusive seus eventuais aditivos, 
em descumprimento aos art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 8º, § 1º, IV, da LAI e art. 37, caput (princípio da publicidade), da CF. c/c art. 16, II da 
Instrução Normativa nº. 52/TCE-RO/2017 (Item 3, subitem 3.5 desta análise de defesa e Item 8, subitem 8.2 da matriz de fiscalização). Informação Obrigatória 
conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO. 

II - Deixar de conceder ao Poder Executivo do Município de Guajará-Mirim o “Certificado de Qualidade em Transparência Pública” previsto na Resolução nº 
233/2017/TCE-RO, por não atender integralmente os arts. 3º, 4º, 5º e 25 da IN nº 52/2017/TCE-RO e notadamente as disposições do artigo 13, caput, e inciso III, art. 
15, incisos I, III e V a VIII, art. 16, incisos I, alínea “h”, e II, todos, também, da IN nº 52/2017/TCERO; 

III - Registrar o Índice de Transparência Pública de 95,30% do Poder Executivo do Município de Guajará-Mirim, referente ao exercício de 2019; 

IV - Multar, acima do mínimo, em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o Senhor Cícero Alves de Noronha Filho, Prefeito Municipal de Guajará-Mirim (CPF nº 
349.324.612-91), em razão do não cumprimento das reiteradas determinações de adequação do Portal da Transparência do Município de Guajará-Mirim, com 
fundamento no art. 28 da IN nº 52/2017/TCE-RO, c/c o art. 55, inciso VI, da Lei Complementar n° 154/96; 

V - Multar em R$1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), individualmente, a Senhora Maxsamara Leite Silva - Controladora-Geral do Município de Guajará-Mirim (CPF 
nº 694.270.622-15) e o Senhor Ângelo Lucio Rocha de Lima - Responsável pelo Portal (CPF nº 890.885.652-87),  com fundamento no art. 28 da IN nº 52/2017/TCE-
RO, c/c o art. 55, inciso VI, da Lei Complementar n° 154/96, em razão das ausências das informações em atendimento as disposições do artigo 15, inciso VI, artigo 
16, inciso II e artigo 18, § 2º, inciso I, todos da IN nº 52/2017/TCERO; 
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VI - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da decisão no Diário Eletrônico do TCE/RO, para os responsáveis referidos nos itens IV e V, procedam ao 
recolhimento das multas à conta do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas, na forma do artigo 3º, III, da Lei Complementar nº 194/1997. 
Decorrido o prazo fixado sem o devido recolhimento, as multas serão atualizadas monetariamente nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do TCE/RO, dando 
início aos procedimentos para cobrança; 

VII - Determinar ao Senhor Cícero Alves de Noronha Filho, Prefeito Municipal (CPF nº 349.324.612-91), da Senhora Maxsamara Leite Silva - Controlador-Geral do 
Município (CPF nº 694.270.622-15) e do Senhor Ângelo Lucio Rocha de Lima - Responsável pelo Portal (CPF nº 890.885.652-87), ou quem vier a substituir-lhes 
legalmente, que adotem os atos necessários ao saneamento das irregularidades elencadas no item I desta Decisão, e observem as recomendações constantes no 
item 6, subitem 6.6, do Relatório Técnico registrado sob a ID nº 900077, de forma a ampliar as medidas de transparência daquele Poder, que deverá ser objeto de 
auditoria a ser realizada conforme programação da Secretaria-Geral de Controle Externo; 

VIII - Advertir o Senhor Cícero Alves de Noronha Filho, Prefeito Municipal (CPF nº 349.324.612-91), da Senhora Maxsamara Leite Silva - Controladora-Geral do 
Município (CPF nº 694.270.622-15), e o senhor Ângelo Lucio Rocha de Lima - Responsável pelo Portal (CPF nº 890.885.652-87), ou quem vier a substituir-lhes 
legalmente, que a não disponibilização das informações obrigatórias elencadas na IN nº 52/2017 poderá ensejar a aplicação de nova multa, prevista no art. 55, incisos 
II e VII, e parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 154/1996; 

IX - Dar ciência aos interessados via Diário Oficial Eletrônico e aos responsáveis que deverão dar cumprimento às determinações deste dispositivo, que seja enviado 
ofício; 

X - Determinar ao Departamento do Pleno que, adotadas as providências de praxe, sejam estes autos arquivados. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição 
regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA devidamente justificado.     

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Conselheiro Relator      
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 

 

Município de Jaru 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00584/20 

PROCESSO: 02111/20– TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão de Pessoal. 
ASSUNTO: Análise da Legalidade Ato de Admissão – Concurso Público – Edital n. 001/2019. 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Jaru. 
INTERESSADAS: Selma Oliveira Pimentel da Silva CPF: 742.652.372-15; Suzana Arruda CPF: 946.924.242-49. 
RESPONSÁVEL: João Gonçalves Silva Júnior – Prefeito Municipal de Jaru. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 

1.Os atos de admissão das servidoras públicas que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa n. 013/2004/TCE-RO e do artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2.Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos atos de admissão de pessoal, decorrente do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Jaru, 
regido pelo Edital Normativo n. 001/2019, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legais os atos de admissão das servidoras a seguir relacionadas, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Jaru, em decorrência de aprovação 
em Concurso Público, realizado por meio do Edital Normativo n.001/2019, publicado no Diário do Município - AROM n. 2.427, de 29.03.2019 (fl.83–ID 929009), por 
estar em conformidade com a Instrução Normativa nº 013/2004/TCE-RO, bem como demais normas aplicáveis à matéria; e determinar seu registro, nos termos do 
artigo 49, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso I, da Lei Complementar nº 154/96: 

Processo Nome C.P.F Cargo Data da Posse 
2111.20 Selma Oliveira Pimentel da Silva 742.652.372-15 Zelador 24.07.20 
2111.20 Suzana Arruda 946.924.242-49 Cozinheiro 20.07.20 

II. Alertar o gestor da Prefeitura Municipal de Jaru, na forma da lei, que doravante, todos os processos de admissão de pessoal devem ser encaminhados a esta Corte 
de Contas, contendo todos os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 13/TCER-2004b; 

III. Dar ciência, via Diário Oficial eletrônico, ao gestor da Prefeitura Municipal de Jaru ou a quem lhe substitua, na forma da lei, ficando registrado que o inteiro teor 
desta Decisão está disponível para consulta no sítio eletrônico deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); e 

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

Município de Jaru 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00587/20 

PROCESSO: 02090/20– TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão de Pessoal. 
ASSUNTO: Análise da Legalidade Ato de Admissão – Concurso Público – Edital n. 001/2019. 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Jaru. 
INTERESSADO: Junior Ferreira de Oliveira e outros. 
RESPONSÁVEL: João Gonçalves Silva Júnior – Prefeito Municipal de Jaru. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 

1.Os atos de admissão dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa n. 013/2004/TCE-RO e do artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2.Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos atos de admissão de pessoal, decorrente do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Jaru, 
regido pelo Edital Normativo n. 001/2019, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legais os atos de admissão dos servidores a seguir relacionados, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Jaru em decorrência de aprovação 
em concurso público, realizado por meio do Edital Normativo n.001/2019, publicado no Diário do Município- AROM n. 2.427, de 29.03.2019 (fl. 83 do ID 927954), por 
estar em conformidade com a Instrução Normativa nº 013/2004/TCE-RO, bem como demais normas aplicáveis à matéria; e determinar seu registro, nos termos do 
artigo 49, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso I, da Lei Complementar nº 154/96: 

Processo Nome C.P.F Cargo Data da Posse 
2090.20 Jorge Akio Tsuchiya Horinouti 049.726.349-10 Assistente Administrativo 10.07.20 
2090.20 Monica Krebs Blan 014.134.211-05 Assistente Administrativo 09.07.20 
2090.20 Luciene de Souza Fonseca 862.039.832-68 Zelador 20.07.20 
2090.20 Tania de Souza Carvalho 737.471.652-49 Zelador 20.07.20 
2090.20 Junior Ferreira de Oliveira 708.368.922-91 Eletricista de Veículo Leve, 

Pesado e Máquinas –3º 24.07.20 

II. Alertar o gestor da Prefeitura Municipal de Jaru, na forma da lei, que doravante, todos os processos de admissão de pessoal devem ser encaminhados a esta Corte 
de Contas, contendo todos os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 13/TCER-2004; 

III. Dar ciência, via Diário Oficial eletrônico, ao gestor da Prefeitura Municipal de Jaru ou a quem lhe substitua, na forma da lei, ficando registrado que o inteiro teor 
desta Decisão está disponível para consulta no sítio eletrônico deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); e 

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

Município de Nova Mamoré 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00277/20 

PROCESSO:00025/20 – TCE-RO 
SUBCATEGORIA: Representação 
JURISDICIONADO: Poder Executivo do Município de Nova Mamoré 
ASSUNTO: Representação sobre possíveis irregularidades referentes ao Pregão Eletrônico nº 027/PMNM/2019. 
REPRESENTANTE:  Empresa Nelio Santos de Rivoredo Junior e Cia Ltda. 
CNPJ nº 13.969.462/0001-63 
RESPONSÁVEIS: Claudionor Leme da Rocha – Prefeito Municipal 
(CPF nº 579.463.102-34) 
Gerry Salvaterra Lara – Secretário Municipal de Educação 
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(CPF nº 581.276.072-15) 
Silvio Fernandes Villar – Pregoeiro 
(CPF nº 691.333.442-72) 
ADVOGADO:  Bruno Valverde Chahaira – OAB/RO nº 9600 
 
GRUPO:  I 
RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva 
SESSÃO: 10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 5 A 9 DE OUTUBRO DE 2020 

REPRESENTAÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. NÃO EXIGÊNCIA DE 
DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 

1.    A falta de exigência de documentos suficientes para comprovar a qualificação técnica das licitantes configura afronta ao artigo 30, inciso II, da Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 

2.    Ainda que configurada irregularidade, eventual pronúncia de nulidade do certame poderá ser afastada no caso de a instrução processual assim indicar, 
especialmente quando, dentre outros aspectos, restar ausente qualquer prejuízo aos licitantes e ao procedimento licitatório em geral, além do que a eventual nulidade 
do certame seria medida de maior prejuízo para a Administração Pública, em face da importância e da peculiaridade do objeto pretendido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Representação, com pedido de tutela antecipatória, formulada pela Empresa Nelio Santos de Rivoredo 
Junior e Cia. Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 13.969.462/0001-63, cujo teor noticia possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/PMNM/2019, 
deflagrado pelo Poder Executivo do Município de Nova Mamoré/RO, tendo por objeto a locação de ônibus escolares para o Transporte Escolar Rural, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I – Conhecer da Representação proposta pela Empresa Nelio Santos de Rivoredo Junior e Cia. Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 13.969.462/0001-63, cujo teor noticia 
possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 027/PMNM/2019, deflagrado pelo Poder Executivo do Município de Nova Mamoré/RO, tendo por objeto a 
locação de ônibus escolares para o Transporte Escolar Rural, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, por atender aos pressupostos 
de admissibilidade insculpidos nos artigos 80 e 82-A do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

II – Julgá-la parcialmente procedente quanto ao mérito, diante da ilegalidade do item 10.20 do Edital, que deixou de exigir documentos necessários para a 
comprovação da qualificação técnica dos licitantes, infringindo o artigo 30, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o artigo 37, caput, da Constituição 
Federal (princípio da eficiência), de responsabilidade do Senhor Silvio Fernandes Villar – Pregoeiro Municipal (CPF nº 691.333.442-72); contudo, sem pronúncia de 
nulidade do procedimento licitatório, tendo em vista que eventual anulação do certame ocasionaria maior prejuízos à administração pública e aos estudantes 
atendidos pelo transporte escolar contratado, além do que, no presente caso, tal falha não ocasionou a inabilitação de nenhuma empresa licitante, não havendo que 
se falar em prejuízo aos participantes ou comprometimento do resultado útil do certame; 

III – Deixar de aplicar multa coercitiva ao Senhor Silvio Fernandes Villar – Pregoeiro Municipal (CPF nº 691.333.442-72), responsável pela irregularidade 
remanescente, mencionada no item anterior, levando em consideração que, no presente caso, a complexidade da matéria, a envolver a prestação de serviços de 
transporte escolar, aliada ao acúmulo de atribuições destinadas ao referido agente público, o qual foi responsável por praticamente todos os atos preparatórios 
internos e externos do pregão, indica o afastamento da multa, além do que não restou configurada a prática de erro grosseiro ou dolo no exercício de suas funções de 
pregoeiro; 

IV – Afastar a responsabilidade dos Senhores Claudionor Leme da Rocha, Prefeito Municipal (CPF nº 579.463.102-34), e Gerry Salvaterra Lara, Secretário Municipal 
de Educação (CPF nº 581.276.072-15), uma vez que não participaram diretamente do ato falho, de modo que ausente o nexo de causalidade entre suas condutas e a 
prática da irregularidade; 

V – Determinar ao Senhor Claudionor Leme da Rocha, Prefeito Municipal (CPF nº 579.463.102-34), e ao Pregoeiro daquela Municipalidade, Senhor Silvio Fernandes 
Villar – Pregoeiro Municipal (CPF nº 691.333.442-72), ou quem lhes venham substituir, que, nos próximos editais da mesma natureza, não incorram na irregularidade 
verificada nos presentes autos e, por conseguinte, observem a regra estabelecida no artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, notadamente quanto à qualificação técnica 
dos licitantes, sob pena de aplicação de multa coercitiva, sem prejuízo de outras cominações legais; 

VI – Dar ciência, por ofício, aos responsáveis referidos no item anterior acerca da determinação ali contida; 

VII - Dar ciência, via Diário Eletrônico do TCE-RO, do teor do acórdão aos interessados; 
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VIII – Determinar ao Departamento do Pleno que, adotadas as medidas de praxe, sejam os autos arquivados. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição 
regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA devidamente justificado.     

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Conselheiro Relator      
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
 Conselheiro Presidente 

 

Município de Pimenta Bueno 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00588/20 

PROCESSO: 01687/20– TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão de Pessoal. 
ASSUNTO: Análise da Legalidade Ato de Admissão – Concurso Público – Edital n. 005/2016. 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. 
INTERESSADO: Elessandro de Oliveira e outros. 
RESPONSÁVEL: Arismar Araújo de Lima – Prefeito. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. LEGALIDADE. REGISTRO. 

1. Os atos de admissão dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa n. 013/2004/TCE-RO e do artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 

2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos atos de admissão de pessoal, decorrente do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 
Pimenta Bueno, regido pelo Edital Normativo n.005/2016, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legais os atos de admissão dos servidores a seguir relacionados, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno em decorrência de 
aprovação em Concurso Público, realizado por meio do Edital Normativo n. 005/2016, publicado no Diário da AROM n. 1.780, de 31.08.2016 (ID 908585), por estar 
em conformidade com a Instrução Normativa nº 013/2004/TCE-RO, bem como demais normas aplicáveis à matéria; e determinar seu registro, nos termos do artigo 
49, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso I, da Lei Complementar nº 154/96: 

Processo Nome C.P.F Cargo Data da Posse 
1687.20 Elessandro de Oliveira Lima 939.151.952-00 Técnico em Farmácia 21.05.20 
1687.20 José Henrique Nascimento Souza 

Junior 816.362.962-20   Odontólogo 18.05.20 
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1687.20 Nayane Cristina Salvador Ferronato 944.426.652-49 Enfermeira 15.05.20 
1687.20 Ederson José dos Santos 721.421.382-68 Operador de Patrol 04.05.20 
1687.20 Nathália Karina Pereira Lima 006.469.162-46 Fiscal Tributário 28.04.20 

II. Determinar ao Departamento de Gestão da Documentação - DGD o desentranhamento e autuação em apartado dos documentos correspondentes ao ato 
admissional da servidora Cristiane Cardoso da Silva, acostados às fls. 82/101 do ID 904035. 

III. Alertar o gestor da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno que cumpra o disposto no art. 22, I, em especial as alíneas “a” e ‘b” da Instrução Normativa n. 
013/2004/TCE-RO, tendo em vista que a omissão pode ensejar aplicação de multa, prevista no art. 55, da Lei Orgânica desta Corte (Lei Complementar nº154/1996). 

IV. Dar ciência, via Diário Oficial eletrônico, ao gestor da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno ou a quem lhe substitua, na forma da lei, ficando registrado que o 
inteiro teor desta Decisão está disponível para consulta no sítio eletrônico deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); e 

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVANOLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

Município de Pimenta Bueno 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00586/20 

PROCESSO: 02106/20– TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão de Pessoal. 
ASSUNTO: Análise da Legalidade Ato de Admissão – Concurso Público – Edital n. 005/2016. 
JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno. 
INTERESSADOS: Eliane Teresinha da Silva Paganini CPF: 691.736.722-20; Erinan Silveira de Oliveira CPF: 624.945.462-49 
RESPONSÁVEL: Arismar Araújo de Lima – Prefeito Municipal. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 

1.Os atos de admissão dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa n. 013/2004/TCE-RO e do artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2.Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos atos de admissão de pessoal, decorrente do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 
Pimenta Bueno, regido pelo Edital Normativo n. 005/2016, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 
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I. Considerar legais os atos de admissão dos servidores a seguir relacionados, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, em decorrência de 
aprovação em concurso público, realizado por meio do Edital Normativo n. 005/2016, publicado no Diário do Município - AROM n. 1.780, de 31.08.2016 (fl. 28 do ID 
929888), por estar em conformidade com a Instrução Normativa nº 013/2004/TCE-RO, bem como demais normas aplicáveis à matéria; e determinar seu registro, nos 
termos do artigo 49, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso I, da Lei Complementar nº 154/96: 

Processo Nome C.P.F Cargo Data da Posse 
2106.20 Erinan Silveira de Oliveira 624.945.462-49 Agente de Combate a 

Endemias 23.06.20 
2106.20 Eliane Teresinha da Silva Paganini 691.736.722-20 Enfermeira 13.07.20 

II. Alertar a administração da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno que, doravante, observe o disposto no art. 22, I, em especial as alíneas “a” e ‘b” da Instrução 
Normativa nº013/2004/TCE-RO, visando evitar a ocorrência de irregularidades, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Orgânica desta Corte - Lei 
Complementar nº154/1996; 

III. Dar ciência, via Diário Oficial eletrônico, ao gestor da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno ou a quem lhe substitua, na forma da lei, ficando registrado que o 
inteiro teor desta Decisão está disponível para consulta no sítio eletrônico deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); e 

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

Município de Pimenteiras do Oeste 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 02532/20 - TCE-RO 
CATEGORIA: Acompanhamento de Gestão 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO 
ASSUNTO: Projeção de Receita para o exercício de2021 
RESPONSAVEL: Olvindo Luiz Donde – Prefeito Municipal, CPF nº 503.243.309-87 
RELATOR: Conselheiro Substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RO. PROJEÇÃO DE RECEITA PARA O EXERCÍCIO 
DE 2021. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 57/2017/TCE-RO. PARECER DE VIABILIDADE. 

1. A Estimativa de receita fora dos coeficientes estabelecidos pela IN 57/2017 pode receber Parecer de Viabilidade desde que a diferença percentual seja pequena e 
a receita esteja subestimada. 

2. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, conforme Decisão n° 73/2012 –PLENO (Proc. n° 3311/11); Decisão n° 80/2012 –PLENO (Proc. n° 3301/11); 
DMGABFJFS-TC 01/2020 DMGCBAA-TC 184/15 (Proc. nº 3785/15); DM-GCJEPPM-TC 00391/17 (Proc. nº 3836/17). 

DECISÃO MONOCRÁTICA N°    0097/2020-GABFJFS 
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Versam os autos sobre exame de projeção da receita do município de Pimenteiras do Oeste referente ao exercício 2021, remetida via Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria Pública – SIGAP – em 09.09.2020, consoante às regras contidas na Instrução Normativa n. 57/2017/TCE-RO, para fins de análise acerca da viabilidade ou 
não da proposta orçamentária a ser enviada pelo Poder Legislativo municipal. 

2.                                                   O Corpo Técnico[1], em análise dos dados apresentados, concluiu que a estimativa de receita do município no valor de R$ 
24.913.266,05 (vinte e quatro milhões, novecentos e treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) não está de acordo com a realidade e com a efetiva 
capacidade de arrecadação da municipalidade. 

3.                         Todavia, ante o entendimento majoritário desta Corte, que, embora a receita não seja adequada, não se pode afirmar que a arrecadação prevista 
pelo município é inviável pois a viabilidade baseia-se no fato de que a previsão, sendo abaixo da receita projetada por este Tribunal, apresenta probabilidade de 
realização. Por causa deste feito, opinou pela viabilidade da projeção da receita do município, posto, que, aquém de sua capacidade arrecadatória. 

4.                         O Ministério Público de Contas não se manifestou nos autos por força do Provimento n. 001/2010 da Procuradoria-Geral de Contas. 

5.                         É o relatório. Decido. 

6.                         Ab initio, cumpre destacar, que, o processo legislativo relativo a lei orçamentária, permite o controle orçamentário previsto no artigo 70 da 
Constituição Federal/88, que viabiliza a obtenção de informações técnicas necessárias à fiscalização das contas com antecedência, prevenindo distorções e 
insinceridade orçamentárias, endividamento dos entes políticos, dentre outros. 

7.                         Com efeito, o método previsto na Instrução Normativa n. 57/2017/TCE-RO deste Tribunal de Contas tem por objetivo assegurar, observadas a 
razoabilidade e prudência, que os orçamentos estadual e municipais de Rondônia sejam informados com base nos princípios da sinceridade, transparência e 
fidedignidade. 

8.                         A mencionada técnica tem como alicerce a receita arrecada no exercício em curso e nos quatro anteriores e, por meio de cálculos específicos, 
chega-se a uma média de arrecadação. Assim, com base na Instrução Normativa n. 57/2017/TCE-RO, considera-se viável a arrecadação se a receita estimada para o 
exercício futuro se situar entre o intervalo de 5% a maior ou a menor da média aferida, considerando, ainda, o percentual médio de alteração da receita arrecadada de 
um exercício para o outro. 

9.                         Constam dos autos que a estimativa da receita total prevista para o município de Pimenteiras do Oeste referente ao exercício de 2020 perfaz o 
montante de R$ 24.913.266,05 (vinte e quatro milhões, novecentos e treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). A unidade técnica apurou o valor 
de R$ 23.427.365,47 (vinte e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), resultante de cálculos 
estatísticos do comportamento da receita efetivamente arrecadada nos exercícios de 2016 a 2020, que, atingiu a variação de 6,34%. 

10.                       Assim, o Corpo Técnico ressaltou, que, inobstante o coeficiente de razoabilidade ter atingido variação fora do intervalo determinado pela Instrução 
Normativa n. 57/2017/TCE-RO, qual seja, entre -5% e +5%,  adotou entendimento majoritário deste Tribunal, que, a despeito da situação de inadequação, não se 
pode dizer que a arrecadação prevista pelo munícipio é inviável, pois a viabilidade baseia-se no fato de que a previsão, estando abaixo da receita projetada por esta 
Corte, apresenta grande probabilidade de realização. 

11.                       Pois bem. O coeficiente de razoabilidade apurado demonstra que a projeção de receita apresentada pelo ordenador de despesa está fora da 
expectativa de realização. Ocorre que, tal divergência, justifica-se, em razão da previsão de arrecadação ser proveniente de recurso de convênio. Previu-se receita de 
convênio no valor de R$ 1.530.189,91 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos reais). 

12.                       Sendo assim, em um cenário que exclua mencionado valor, o município se enquadraria no intervalo de razoabilidade de – 5% e + 5% (-0,19%). 
Nesse sentido, a jurisprudência[2] desta Corte de Contas é consonante no sentido que deve receber juízo de viabilidade a estimativa da receita, a saber: 

DECISÃO Nº 73/2012-PLENO 

[...] 

O egrégio Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 
por unanimidade de votos, decide: 

I – Considerar viável a arrecadação prevista pelo Município de Nova Brasilândia para 2012, no montante de R$ 25.835.000,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e 
trinta e cinco mil reais), ainda que subestimada e fora do intervalo do coeficiente de razoabilidade estatuído na Instrução Normativa nº 001/99, in casu -13,43% 
(grifei); 

[...] 
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DECISÃO Nº 80/2012- PLENO 

[...] 

O egrégio Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 
por unanimidade de votos, decide: 

I – Considerar viável a arrecadação prevista pelo Município de Seringueiras para 2012, no montante de R$ 19.203.000,00 (dezenove milhões, duzentos e três mil 
reais), ainda que subestimada e fora do intervalo do coeficiente de razoabilidade estatuído na Instrução Normativa nº 001/99, in casu, no percentual de -13,30%, 
por ser medida plausível e razoável (grifei); 

[...] 

13.                       Desta feita, pode-se concluir que a estimativa de receita prevista pelo município de Pimenteiras do Oeste/RO, para o exercício de 2021, encontra-se 
consentânea com as diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa n. 57/2017/TCE-RO, oportunidade em que manifesto-me pela viabilidade da projeção 
apresentada, em convergência com a manifestação do órgão de Controle Externo. 

14.                       Ante o exposto, em atenção ao previsto na Instrução Normativa n. 57/2017/TCE-RO, e, em consonância com o posicionamento firmado pelo Corpo 
Técnico (ID 945371), DECIDO: 

I - conceder Parecer pela Viabilidade da estimativa de arrecadação da receita para o exercício de 2021, Poder Executivo Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, de 
responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Olvindo Luiz Donde – Prefeito Municipal, CPF nº 503.243.309-87, no valor de R$ 24.913.266,05 (vinte e quatro milhões, 
novecentos e treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) do município de Pimenteiras do Oeste, em razão da projeção da receita encontrar-sedentro 
do intervalo estabelecido na Instrução Normativa n.57/2017/TCE-RO; 

II - recomendar ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, que atentem para o seguinte: 

a) as suplementações orçamentárias por excesso de arrecadação, classificadas por fonte, devem ser precedidas da existência de recursos disponíveis, mediante a 
comparação da receita realizada e estimada no decorrer do exercício, na forma do artigo 43, §1º, inciso II e §3ºda Lei Federal n. 4.320/1964; 

b) Os recursos vinculados a convênios ou outros ajustes semelhantes, quando não utilizados, não poderão, fora de sua finalidade, ser objeto de suplementação por 
anulação de dotação orçamentária prevista no inciso II do §1º do artigo 43 da lei Federal n. 4320/64; 

III - determinar ao Departamento do Pleno- DP/SPJ que dê ciência, via ofício, ao Chefe do Poder Executivo do Município de Pimenteiras do Oeste/RO, Senhor 
Olvindo Luiz Donde – Prefeito Municipal, CPF nº 503.243.309-87, e à Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste/RO, por meio de seu Vereador Presidente, 
informando-os de que seu inteiro teor se encontra disponível no sítio eletrônico desta Corte em www.tce.ro.gov.br; 

IV - dar conhecimento do teor desta decisão, via Memorando, à Secretaria Geral de Controle Externo a fim de subsidiar a análise das contas anuais do Município de 
Pimenteiras do Oeste/RO, na forma do artigo 11 da Instrução Normativa n. 57/2017/TCE-RO; 

Após a adoção das medidas administrativas de estilo, arquivareste processo com fundamento nas disposições contidas nos artigos 8º e 11 da Instrução Normativa n. 
57/2017/TCE-RO. 

Porto Velho-RO, 21 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA 
Conselheiro Substituto 
Matrícula 467 

 PARECER DE VIABILIDADE DE ARRECADAÇÃO 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, na forma do artigo 173, IV, a, do Regimento Interno c/c a Instrução Normativa n. 57/2017/TCE-RO; 

Considerando a razoabilidade da estimativa de Receitas elaborada pelo Município de Pimenteiras do Oeste /RO, referente ao exercício de 2021; e 

Considerando que os ajustes fiscais são fortalecidos por efetivo acompanhamento da execução orçamentária. 
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DECIDE: 

Emitir Parecer de viabilidade à previsão de receita para o exercício financeiro de 2021, do Poder Executivo Municipal de Pimenteiras do Oeste /RO, no importe de R$ 
24.913.266,05 (vinte e quatro milhões, novecentos e treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), em razão da projeção da receita encontrar-
sedentro do intervalo estabelecido na Instrução Normativa n.57/2017/TCE-RO. 

Porto Velho, 21 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA 
Conselheiro Substituto 
Matrícula 467 

 

Município de Porto Velho 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO:02710/2020/TCE-RO 
SUBCATEGORIA: PAP - Procedimento Apuratório Preliminar 
JURISDICIONADO: Poder Executivo do Município de Porto Velho 
ASSUNTO: Possíveis irregularidades no reconhecimento de dívida, referente aos Processos Administrativos nºs 08.00644-00/2018 e 08.00057-00/2020, tendo como 
objeto, respetivamente, fornecimento de refeições preparadas e recuperação do casco do barco hospital Dr. Floriano Riva 
INTERESSADO: Poder Legislativo do Município de Porto Velho 
Ellis Regina Batista Leal Oliveira - CPF nº 219.321.402-63 
RESPONSÁVEIS: Hildon de Lima Chaves - CPF nº 476.518.224-04 
Prefeito Municipal 
Patrícia Damico do Nascimento Cruz -CPF nº 747.265.369-15 
Controladora-Geral do Município de Porto Velho  
Eliana Pasini - CPF nº 293.315.871-04 
 Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho 
RELATOR: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva 

DM nº 0185/2020/GCFCS/TCE-RO 

PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. CRITÉRIOS DE SELETIVIDADE. ÍNDICE INFERIOR AO MÍNIMO. ARQUIVAMENTO. 

Trata-se de Procedimento Apuratório Preliminar - PAP originário da documentação encaminhada a esta Corte pela Senhora Ellis Regina Batista Leal, na qualidade de 
Vereadora do Município de Porto Velho, referente a supostas irregularidades na contratação da prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas ao 
município, bem como prestação de serviços de recuperação do casco do barco hospital dr. Floriano Riva, que teria ocorrido sem o devido procedimento licitatório e o 
pagamento dos serviços prestados estariam sendo realizados por meio de reconhecimento de dívida. 

2.                     Autuada, a documentação foi encaminhada à Secretaria Geral de Controle Externo para análise dos critérios de seletividade, nos termos do art. 5º da 
Resolução nº 291/2019 desta Corte. 

3.                         Conforme apontamento da Unidade Técnica (ID nº 949050), a análise da seletividade é realizada em duas etapas: primeiro, apura-se o índice 
RROMA[1], ocasião em que se calculam os critérios de relevância, risco, oportunidade e materialidade, e, em seguida, aplica-se a matriz GUT[2], em que se verifica a 
gravidade, urgência e tendência dos fatos. 

3.1.                      Somadas as pontuações de cada critério do índice RROMA, as informações aportadas nesta Corte alcançaram 54,6, portanto, acima do mínimo (50 
pontos), passando, assim, à análise da segunda fase de seletividade, que consiste na aplicação da matriz GUT. 

3.2                       Apontou a Unidade Técnica que a análise pela matriz GUT “verifica os impactos da irregularidade narrada, o tempo necessário para que se assegure 
uma atuação eficaz, além da tendência de piora ao longo do tempo, caso não se adote uma ação de controle”, sendo que, para ser selecionada, as informações 
devem atingir o mínimo de 48 pontos, o que, in casu¸ não ocorreu, vez que as supostas irregularidades noticiadas pela Vereadora alcançaram a pontuação de 24 da 
matriz, não preenchendo, portanto, os requisitos de seletividade, conforme disposição contida no art. 5º, §6º da Portaria nº 466/2019. 

3.3                       Entendeu a Unidade Técnica serem graves e carecerem de apuração os fatos noticiados na representação, porém, em relação à prestação de 
serviço de fornecimento de refeições preparada para atender as unidades de saúde de Porto Velho, identificou que tramita nesta Corte, em sede de representação, os 
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autos nº 2122/2019/TCE-RO, “o qual avalia o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 141/2018/SML/PVH - Processo Administrativo nº 08.00009/2017 para o 
fornecimento de refeições”. 

3.4                       Com relação aos serviços de recuperação do barco hospital, entendeu: 

28.                                Já em relação aos serviços de recuperação do casco do barco hospital dr. Floriano Riva, decorre de execução de convênio feito entre o 
município de Porto Velho e a Secretária de Estado da Saúde, convênio n° 323/PGE-2017, conforme Extrato de Convênio (id. n. 948271, pág. 08), o qual tem por 
objeto: apoio financeiro do Estado para custear as despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação de barco 
construído em chapa de aço, Dr. Floriano Riva Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. 

29.                                Nesse caso, o convênio encontra-se em vigência, conforme consulta do demonstrativo de execução de convênios (id. n. 948271, pág. 09), de 
modo, entendemos ser adequado realizar a comunicação do fato ao órgão concedente visando a realização de fiscalização na execução desse convênio e certificar a 
regularidade. 

30.                                Assim, sugere a remessa de cópia desta informação para subsidiar a análise do mencionado convênio pela Secretaria de Estado da Saúde, 
para avaliar a regular execução desse convênio pelo órgão municipal, razão pela qual não atingiu pontuação no índice GUT, na presente análise. 

3.5                       Ao final, concluiu, pela ausência dos requisitos mínimos necessários à seleção dos documentos para realização de ação de controle, propondo, 
assim, o arquivamento do presente PAP nos termos do art. 9º da Resolução nº 291/2019, dando ciência ao Interessado e ao Ministério Público de Contas. 

São os fatos necessários. 

4.                         Quanto a este procedimento, para que se prossiga é necessário avaliar alguns critérios recém-disciplinados no âmbito desta Corte de Contas, os 
quais visam selecionar as ações de controle que mereçam empreender esforços fiscalizatórios. 

4.1.                      O art. 4º da Portaria nº 466/2019 dispõe que “será selecionada para a análise GUT - Gravidade, Urgência e Tendência a informação que alcançar, 
no mínimo, 50 pontos do índice RROMA”. 

4.1.1.                   Assim, diante da avaliação empreendida nestes autos pela Unidade Técnica, em razão de ter alcançado, no índice RROMa, o necessário para ação 
de controle (54,6), as informações apresentadas foram então submetidas a matriz GUT, ocasião em que o mínimo de 48 pontos, previsto no §2º do art. 5º da Portaria 
nº 466/2019, não fora alcançado (24), razão pela qual o Corpo Instrutivo propôs o não prosseguimento do feito. 

4.1.2                    Portanto o arquivamento sugerido pela Unidade Técnica pauta-se na previsão contida no caput do art. 9º, da Resolução nº 291/2019, devido o 
somatório dos critérios de seletividade que compõem o índice RROMA, quais sejam, risco, relevância, oportunidade e materialidade, ter alcançado a pontuação de 
54,6, e a matriz GUT, contudo, ter alcançado a pontuação de 24, conforme “Resumo da Avaliação RROMA” e “Resumo da avaliação GUT”, parte integrante do Anexo 
- Resultado da Análise da Seletividade, constante no Relatório registrado sob o ID= 949050. 

5.                         Assim, considerando que as informações aportadas nesta Corte não alcançaram índice suficiente para realização de ação de controle, alinhado com 
o proposto pelo Corpo Técnico, entendo que devem ser os presentes autos arquivados por não atenderem aos critérios de seletividade estabelecidos pela Resolução 
nº 291/2019. 

5.1                       Alinho-me, também, a propositura técnica para que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde cópia da informação que originou o presente 
PAP, visto que a recuperação do casco do barco hospital dr. Floriano Riva decorre de execução do Convênio nº 323/PGE-2017, celebrado entre o Poder Executivo do 
Município de Porto Velho e a referida Secretaria Estadual, para que apure a regularidade da execução do citado Convênio pela municipalidade. 

5.2                       Baseado no disposto no art. 7º, §1º, inciso I, da Resolução 291/2019, deverá ser dado ciência desta decisão à Interessada e ao Ministério Público de 
Contas. 

6.                         Cumpre observar que a Vereadora Ellis Regina Batista Leal, ao encaminhar a documentação que originou os presentes autos, faz referência ao 
Ofício nº 093/GVER/CMPV/2020, o qual deu origem ao processo 2213/2020/TCE-RO, que, por sua vez, trata do Procedimento Apuratório Preliminar instaurado para 
apurar Possível ocorrência de irregularidades na aquisição de refeições preparadas, com reconhecimento de dívida nos autos do processo nº 08.00018-00/2019, 
arquivado nos termos da DM nº 0170/2020/GCFCS/TCE/RO. 

6.1                       Observo, ainda, que a representação que “avalia o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 141/2018/SML/PVH - Processo Administrativo nº 
08.00009/2017 para o fornecimento de refeições”, tramita nesta Corte sob o nº 2574/2019/TCE-RO, e não sob o nº 2122/2019/TCE-RO, conforme referenciado pela 
Unidade Técnica. 

7.                         Por fim, ressalte-se que todas as informações que indicam supostas impropriedades integrarão a base de dados da Secretaria Geral de Controle 
Externo para planejamento das ações fiscalizatórias, conforme o art. 3º da Resolução n. 291/2019/TCERO. 
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8.                         Diante do exposto, considerando a proposta do Corpo Técnico, DECIDO: 

I - Deixar de processar, com fundamento no art. 9º, caput, da Resolução nº 291/2019, com o consequente arquivamento, sem análise do mérito, o presente 
Procedimento Apuratório Preliminar - PAP, instaurado em razão de documentação (ID=949050) apresentada pela Senhora Ellis Regina Batista Leal Oliveira (CPF nº 
219.321.402-63) - Vereadora de Porto Velho, referente a supostas irregularidades na contratação da prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas 
ao município, bem como prestação de serviços de recuperação do casco do barco hospital dr. Floriano Riva, que teria ocorrido sem o devido procedimento licitatório e 
o pagamento dos serviços prestados estariam sendo realizados por meio de reconhecimento de dívida, por não ter alcançado o mínimo necessário de 48 pontos da 
matriz GUT, deixando de preencher, assim, os critérios de seletividade necessários para realização de ação de controle por esta Corte de Contas; 

II - Dar ciência, via ofício, desta Decisão Monocrática ao Senhor Hildon de Lima Chaves - Prefeito Municipal (CPF nº 476.518.224-04), à Senhora Patrícia Damico 
do Nascimento Cruz - Controladora-Geral do Município de Porto Velho (CPF nº 747.265.369-15), e à Senhora Eliana Pasini - Secretária Municipal de Saúde de 
Porto Velho (CPF nº 293.315.871-04), ou quem vier a substituir-lhes para adoção das medidas cabíveis à apuração dos fatos noticiados, implementando, caso 
confirmada a ocorrência de tais irregularidades, as providências necessárias ao seu saneamento, que deverá ser realizado em processo específico, cujos resultados 
serão verificados em eventual e futura fiscalização, dispensando, por ora, seu envio a esta Corte. 

III - Encaminhar ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Fernando Rodrigues Máximo (CPF nº 863.094.391-20), ou a quem vier a substituí-lo, cópia da 
documentação que deu origem ao presente PAP e desta Decisão Monocrática, para que determine ao setor competente a verificação da regularidade da execução do 
Convênio nº 323/PGE-2017; 

IV - Dar conhecimento do teor desta Decisão aos Interessados via Diário Oficial Eletrônico; 

V - Intimar o Ministério Público de Contas, acerca do teor desta decisão; 

VI - Determinar ao Departamento do Plenoque, que adotadas as medidas administrativas e legais cabíveis ao devido cumprimento desta Decisão, sejam os autos 
arquivados. 

Publique-se. Certifique-se. Cumpra-se. 

Porto Velho, 21 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Conselheiro Relator 

 
[1] Sigla para Relevância, Risco, Oportunidade e Materialidade. 
[2] Sigla para Gravidade, Urgência e Tendência. 

 

Município de Porto Velho 

PARECER PRÉVIO 

Parecer Prévio - PPL-TC 00016/20 

PROCESSO:03403/16– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Tomada de Contas Especial 
ASSUNTO: Tomada de contas especial - análise de fraudes na execução dos contratos da prestação de serviço de locação de equipamentos do Município de Porto 
Velho- SEMOB urbana - em cumprimento ao item II do acordão n. 00287/16-pleno de 1º.9.16. 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
RESPONSÁVEIS: Roberto Eduardo Sobrinho - CPF nº 006.661.088-54 
Jair Ramires - CPF nº 639.660.858-87 
Emanuel Neri Piedade - CPF nº 628.883.152-20 
Joberbes Bonfim da Silva - CPF nº 162.151.922-87 
Raimundo Marcelo Ferreira Fernandes - CPF nº 272.226.322-04 
Mirian Saldaña Peres - CPF nº 152.033.362-53 
Sebastião Assef Valladares - CPF nº 007.251.702-63 
Cricelia Froes Simoes - CPF nº 711.386.509-78 
Ana Neila Albuquerque Rivero - CPF nº 266.096.813-68 
Jonhy Milson Oliveira Martins - CPF nº 348.521.742-53 
Manoel Jesus do Nascimento - CPF nº 258.062.112-15 
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Nilson Morais de Lima - CPF nº 851.213.392-91 
Maria Auxiliadora Alencar de Oliveira Monteiro - CPF nº 339.753.024-53 
Erenilson Silva Brito - CPF nº 469.388.002-78 
Francisco Sizinho Gomes - CPF nº 056.242.403-25 
Getúlio Gabrilel da Costa - CPF nº 035.730.522-15 
M&e Construtora e Terraplanagem Ltda. - CNPJ nº 06.893.822/0001-25 
Edvan Sobrinho dos Santos - CPF nº 419.851.252-34 
Neyvando dos Santos Silva - CPF nº 283.564.032-00 
RR Serviços de Terceirização Ltda. - CNPJ nº 06.787.928/0001-44 
Robson Rodrigues da Silva - CPF nº 469.397.412-91 
Josiane Beatriz Faustino - CPF nº 476.500.016-87 
ADVOGADOS: Marcondes de Oliveira Pereira - OAB nº 5877 
Shisley Nilce Soares da Costa - OAB nº 1244 
Cricelia Froes Simoes - OAB nº 4158 
Daison Nobre Belo - OAB nº 4796 
Emanuel Neri Piedade - OAB nº 10.336 
Maria Auxiliadora Alencar de Oliveira Monteiro - OAB nº 1861 
Alessandro dos Santos Ajouz - OAB nº 21276/DF 
Ernande da Silva Segismundo - OAB nº 532 
Neydson dos Santos Silva - OAB nº 1320 
Diogo Borges de Carvalho Faria - OAB nº 23090/DF 
Márcio Melo Nogueira - OAB nº 2827 
Cássio Esteves Jaques Vidal - OAB nº 5649 
Irlan Rogério Erasmo da Silva - OAB nº 1683 
Maria Cleonice Gomes de Araújo - OAB nº 1608 
Lilian Maria Lima de Oliveira - OAB nº 2598 
Raimundo Nonato Gomes de Araújo - OAB nº 5958 
Albenisia Ferreira Pinheiro - OAB nº 3422 
Daniel Gago de Souza - OAB nº 4155 
Fabrício dos Santos Fernandes - OAB nº 1940 
Amélia Afonso - OAB nº 5046 
Diego Ferreira da Silva - OAB nº 8346 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia - Defensor José Oliveira de Andrade 
SUSPEIÇÕES: Conselheiros José Euler Potyguara Pereira de Mello, Wilber Carlos dos Santos Coimbra, Benedito Antônio Alves, Omar Pires Dias 
RELATOR  Conselheiro Edilson de Sousa Silva 
 
GRUPO    II 
SESSÃO:    6ª SESSÃO TELEPRESENCIAL DO PLENO DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUDITORIA DE FRAUDE INVESTIGATIVA. OPERAÇÃO VÓRTICE. 

CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. EXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. 

PRELIMINARES. BIS IN IDEM. ILEGITIMIDADE DE PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDITORIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS. 
REJEIÇÃO. 

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

MÉRITO. REPETIÇÃO DE IMPUTAÇÕES EM MAIS DE UM PROCESSO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO. 

FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CAUSADORAS DE DANO AO ERÁRIO. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. CULPA GRAVE. NEGLIGÊNCIA. 
RESPONSABILIZAÇÃO. 

CONTROLADORES INTERNOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA VOLUNTÁRIA E DELIBERADA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. 

UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PARA FINS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. 

DANO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE HORAS PRODUTIVAS NÃO TRABALHADAS. REMUNERAÇÃO DE HORAS IMPRODUTIVAS COMO SE PRODUTIVAS 
FOSSEM. PREJUÍZO CONFIGURADO. 

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA DO TCE. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE. 
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EMISSÃO DE EMPENHO. ATO ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE. 

EMPRESAS CONTRATADAS. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. DEVER DE RESSARCIR. 

FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTRATO SOCIAL. EVIDÊNCIAS AFASTADAS JUDICIALMENTE. 

 EMPREGADO DE EMPRESA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO. MERO CUMPRIMENTO DE ORDENS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE.    

FUNÇÃO PEDAGÓGICO-PREVENTIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS. EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÕES. 

1. Caracteriza-se a ilegitimidade passiva do agente e a ocorrência de bis in idem quando demonstrado que os fatos a ele imputados referem-se a outro processo, em 
que há repetição da acusação. 

2. Os auditores de controle externo, devidamente investidos no cargo público, têm atribuição legal para fiscalizar a execução de contratos administrativos, 
independente de registro em órgão de classe (Item 3101, NAGS). 

3. Não há óbice à atuação do Tribunal de Contas no sentido de analisar a legalidade de atos praticados por agentes públicos que configurem violação de norma legal 
ou causem prejuízo ao erário, ainda que o mesmo fato também se enquadre como infração funcional (violação de normas constantes do estatuto jurídico do servidor). 

4. O Tribunal de Contas tem competência para promover o julgamento de atos de gestão do Chefe do Poder Executivo municipal que causem dano ao erário, 
podendo, de forma autônoma, imputar dano e aplicar multa. Apenas fica submetida ao crivo do Poder Legislativo a questão relativa à incidência ou não do efeito de 
inelegibilidade (Lei Complementar n. 64/90), conforme precedente fixado pelo STF no RE 848.826/DF, disciplinado pela Resolução n. 266/2018/TCE/RO. 

5. Não há que se falar em prescrição das pretensões punitiva ou ressarcitória do Tribunal de Contas quando, em menos de cinco anos do fato, há a prática de ato que 
importe apuração da irregularidade (prescrição inicial), bem como se o processo não permanecer paralisado por mais de três anos em alguma unidade do Tribunal de 
Contas (prescrição intercorrente). 

6. Não é admissível a repetição da imputação dos mesmos fatos, aos mesmos agentes, em diferentes processos, sob pena de caracterizar-se bis in idem. 

7. A imputação de responsabilidade no processo de controle externo depende de regular delimitação e individualização da conduta, de forma que o agente possa 
compreender o fato que lhe é imputado e consiga dele defender-se. Ausente a individualização da conduta, a imputação deve ser afastada, sob pena de violar-se o 
princípio da ampla defesa. 

8. A elaboração de documentos inverossímeis por parte da comissão de fiscalização do contrato administrativo, que impedem a correta liquidação da despesa, 
caracteriza culpa grave, na modalidade negligência, e enseja a responsabilização por violação aos arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64 e, consequentemente, gera o dever 
de reparar o dano ao erário. 

9. Não cabe a responsabilização dos agentes responsáveis pelo controle interno, de forma genérica, pela mera não detecção de irregularidades posteriormente 
verificadas pelos auditores de controle externo. A responsabilidade desses agentes depende da indicação de uma ação ou omissão deliberada e voluntária, não 
podendo o controlador, seja interno ou externo, ser considerado um garantidor universal da Administração. 

10. A responsabilização de agentes públicos por suposta utilização de equipamentos ou materiais públicos depende de prova efetiva da alegação, não bastando 
meras ilações genéricas decorrentes de presunções obtidas de diálogos interceptados com autorização judicial, de forma fragmentada. 

11. Em contrato de locação de veículos e equipamentos, o pagamento de horas produtivas que, evidentemente, não foram prestadas, bem como a remuneração de 
horas improdutivas (horas de disponibilidade) como se produtivas fossem, caracterizam dano ao erário. 

12. A omissão do Chefe do Poder Executivo na obrigação de instituir medidas de controle previamente determinadas por decisão do Tribunal de Contas, bem como a 
ausência de monitoramento das atividades de seus subordinados (culpa in vigilando) configura conduta determinante para a ocorrência do dano decorrente da 
ausência desses controles, devendo ser-lhe imputado o ressarcimento do dano e a pena de multa. 

14. A mera conduta de ordenar o empenho de valores, primeira fase da execução da despesa pública, não tem o condão de gerar a responsabilização do agente que 
o fez, especialmente quando se verifica que o dano ao erário decorre de falhas na liquidação da despesa (fase posterior no ciclo de execução da despesa). 

15. Os agentes particulares (empresas contratadas e seus sócios) que, deliberada e sabidamente, recebem valores indevidos oriundos da execução de contrato 
público, têm o dever de ressarcir, devendo ser-lhes imputado débito de forma solidária aos agentes públicos que concorreram para a ilegalidade (art. 16, §2º da Lei 
Complementar Estadual n. 154/96). 
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16. Não subsiste a responsabilidade de suposto sócio de fato de empresa contratada quando, à míngua de outras evidências, a principal prova constante no processo 
de controle externo é afastada por perícia em processo judicial, e as demais provas produzidas em juízo são em sentido oposto à imputação feita pelos auditores de 
controle externo. 

17. Não cabe a responsabilização de empregada da pessoa jurídica contratada quando não se evidencia caráter ilícito em sua atuação, verificando-se mera 
elaboração de documentos por ordem de seus superiores hierárquicos. 

18. No exercício da função pedagógico-preventiva do Tribunal de Contas, é possível a expedição de determinações aos entes jurisdicionados, ainda que em processo 
de tomada de contas especial, a fim de evitar ou mitigar o risco de possíveis novos danos ao erário em casos semelhantes ao que se julga. 

PARECER PRÉVIO 

O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, reunido na 6ª Sessão Telepresencial do Pleno, realizada em 15.10.2020, em 
cumprimento ao disposto na Resolução nº 319/2020/TCE-RO, apreciando a Tomada de Contas Especial oriunda de auditoria de fraude realizada por esta Corte, em 
cooperação com o Ministério Público do Estado de Rondônia e o Departamento de Polícia Federal, convertida por meio de Decisão em Definição de 
Responsabilidade n. 60/2016/GCWCSC, prolatado em 5.10.2016, sob a responsabilidade do senhor Roberto Eduardo Sobrinho, CPF n. 006.661.088-54, na qualidade 
de Prefeito Municipal, por unanimidade, nos termos da proposta de decisão do Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA; e 

CONSIDERANDO o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF; 

CONSIDERANDO que a ATRICON publicou a Resolução n. 01/2018, que trata de recomendação expedida a todos os Tribunais de Contas do país, relativa às 
deliberações nos processos de contas de gestão em que prefeito figurar como ordenador de despesas; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I, da Resolução n. 266/2018/TCE-RO, quanto à emissão de Parecer Prévio, exclusivamente, para os fins do art. 1º, 
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010; 

CONSIDERANDO a evidenciada ocorrência de omissão na implantação de controles relativos ao serviço de horas-máquina no Município de Porto Velho, em 
desobediência à decisão desta Corte, o que contribuiu para a existência de prejuízo ao erário decorrente da liquidação das despesas em diversos processos 
administrativos, em ofensa aos artigos 62 e 63 da Lei Federal n. 4.320/64; 

CONSIDERANDO, por fim, a convergência parcial com o entendimento do Corpo Instrutivo e do Ministério Público de Contas, submeteu-se a excelsa deliberação do 
egrégio Plenário o seguinte VOTO: 

I – Emitir Parecer Prévio pela NÃO APROVAÇÃO da Tomada de Contas Especial, convertida por meio da Decisão n. 60/2016 – GCWCSC, prolatada em 5.10.2016, 
sob a responsabilidade do Senhor Roberto Eduardo Sobrinho, CPF n. 006.661.088-54, na qualidade de Prefeito Municipal, com supedâneo no art. 1º, I, da Resolução 
nº 266/2018/TCE-RO, exclusivamente para fins do disposto no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990, em virtude da ofensa aos artigos 62 e 63 da Lei Federal 
n. 4.320/64, pela sua omissão na implantação de controles relativos ao serviço de horas-máquina no Município de Porto Velho, em desobediência à decisão desta 
Corte, o que contribuiu para a existência de prejuízo ao erário decorrente da liquidação das despesas dos Contratos 130/PGM/2011, 131/PGM/2011, 030/PGM/2012 e 
031/PGM/2012, no valor histórico de R$1.227.174,09 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos). 

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

Porto Velho, 15 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Relator         
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente do Pleno 

 

Município de Porto Velho 

ACÓRDÃO 
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Acórdão - APL-TC 00290/20 

PROCESSO:03403/16– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA: Tomada de Contas Especial 
ASSUNTO: Tomada de contas especial - análise de fraudes na execução dos contratos da prestação de serviço de locação de equipamentos do Município de Porto 
Velho- SEMOB urbana - em cumprimento ao item II do acordão n. 00287/16-pleno de 1º.9.16. 
JURISDICIONADO:Prefeitura Municipal de Porto Velho 
RESPONSÁVEIS:    Roberto Eduardo Sobrinho - CPF nº 006.661.088-54 
Jair Ramires - CPF nº 639.660.858-87 
Emanuel Neri Piedade - CPF nº 628.883.152-20 
    Joberdes Bonfim da Silva - CPF nº 162.151.922-87 
    Raimundo Marcelo Ferreira Fernandes - CPF nº 272.226.322-04 
    Mirian Saldaña Peres - CPF nº 152.033.362-53 
    Sebastião Assef Valladares - CPF nº 007.251.702-63 
    Cricelia Fróes Simões - CPF nº 711.386.509-78 
    Ana Neila Albuquerque Rivero - CPF nº 266.096.813-68 
    Jonhy Milson Oliveira Martins - CPF nº 348.521.742-53 
    Manoel Jesus do Nascimento - CPF nº 258.062.112-15 
    Nilson Morais de Lima - CPF nº 851.213.392-91 
    Maria Auxiliadora Alencar de Oliveira Monteiro - CPF nº 339.753.024-53 
    Erenilson Silva Brito - CPF nº 469.388.002-78 
    Francisco Sizinho Gomes - CPF nº 056.242.403-25 
    Getúlio Gabriel da Costa - CPF nº 035.730.522-15 
    M&E Construtora e Terraplanagem Ltda. - CNPJ nº 06.893.822/0001-25 
    Edvan Sobrinho dos Santos - CPF nº 419.851.252-34 
    Neyvando dos Santos Silva - CPF nº 283.564.032-00 
    RR Serviços de Terceirização Ltda. - CNPJ nº 06.787.928/0001-44 
    Robson Rodrigues da Silva - CPF nº 469.397.412-91 
    Josiane Beatriz Faustino - CPF nº 476.500.016-87 
ADVOGADOS:    Marcondes de Oliveira Pereira - OAB nº 5877 
    Shisley Nilce Soares da Costa - OAB nº 1244 
    Cricelia Froes Simoes - OAB nº 4158 
    Daison Nobre Belo - OAB nº 4796 
    Emanuel Neri Piedade - OAB nº 10.336 
    Maria Auxiliadora Alencar de Oliveira Monteiro - OAB nº 1861 
    Alessandro dos Santos Ajouz - OAB nº 21276/DF 
    Ernande da Silva Segismundo - OAB nº 532 
    Neydson dos Santos Silva - OAB nº 1320 
    Diogo Borges de Carvalho Faria - OAB nº 23090/DF 
    Márcio Melo Nogueira - OAB nº 2827 
    Cássio Esteves Jaques Vidal - OAB nº 5649 
    Irlan Rogério Erasmo da Silva - OAB nº 1683 
    Maria Cleonice Gomes de Araújo - OAB nº 1608 
    Lilian Maria Lima de Oliveira - OAB nº 2598 
    Raimundo Nonato Gomes de Araújo - OAB nº 5958 
    Albenisia Ferreira Pinheiro - OAB nº 3422 
    Daniel Gago de Souza - OAB nº 4155 
    Fabrício dos Santos Fernandes - OAB nº 1940 
    Amélia Afonso - OAB nº 5046 
    Diego Ferreira da Silva - OAB nº 8346 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia - Defensor José Oliveira de Andrade 
SUSPEIÇÕES:    Conselheiros José Euler Potyguara Pereira de Mello, Wilber Carlos dos Santos Coimbra, Benedito Antônio Alves, Omar Pires Dias 
RELATOR:    Conselheiro Edilson de Sousa Silva 
 
GRUPO:    II 
SESSÃO:    6ª SESSÃO TELEPRESENCIAL DO PLENO DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUDITORIA DE FRAUDE INVESTIGATIVA. OPERAÇÃO VÓRTICE. 

CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. EXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. 

PRELIMINARES. BIS IN IDEM. ILEGITIMIDADE DE PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDITORIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS. 
REJEIÇÃO. 

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
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MÉRITO. REPETIÇÃO DE IMPUTAÇÕES EM MAIS DE UM PROCESSO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO. 

FALHAS NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CAUSADORAS DE DANO AO ERÁRIO. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. CULPA GRAVE. NEGLIGÊNCIA. 
RESPONSABILIZAÇÃO. 

CONTROLADORES INTERNOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA VOLUNTÁRIA E DELIBERADA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. 

UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PARA FINS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. 

DANO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE HORAS PRODUTIVAS NÃO TRABALHADAS. REMUNERAÇÃO DE HORAS IMPRODUTIVAS COMO SE PRODUTIVAS 
FOSSEM. PREJUÍZO CONFIGURADO. 

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA DO TCE. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE. 

EMISSÃO DE EMPENHO. ATO ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE. 

EMPRESAS CONTRATADAS. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. DEVER DE RESSARCIR. 

FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTRATO SOCIAL. EVIDÊNCIAS AFASTADAS JUDICIALMENTE. 

 EMPREGADO DE EMPRESA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO. MERO CUMPRIMENTO DE ORDENS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE.    

FUNÇÃO PEDAGÓGICO-PREVENTIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS. EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÕES. 

1. Caracteriza-se a ilegitimidade passiva do agente e a ocorrência de bis in idem quando demonstrado que os fatos a ele imputados referem-se a outro processo, em 
que há repetição da acusação. 

2. Os auditores de controle externo, devidamente investidos no cargo público, têm atribuição legal para fiscalizar a execução de contratos administrativos, 
independente de registro em órgão de classe (Item 3101, NAGS). 

3. Não há óbice à atuação do Tribunal de Contas no sentido de analisar a legalidade de atos praticados por agentes públicos que configurem violação de norma legal 
ou causem prejuízo ao erário, ainda que o mesmo fato também se enquadre como infração funcional (violação de normas constantes do estatuto jurídico do servidor). 

4. O Tribunal de Contas tem competência para promover o julgamento de atos de gestão do Chefe do Poder Executivo municipal que causem dano ao erário, 
podendo, de forma autônoma, imputar dano e aplicar multa. Apenas fica submetida ao crivo do Poder Legislativo a questão relativa à incidência ou não do efeito de 
inelegibilidade (Lei Complementar n. 64/90), conforme precedente fixado pelo STF no RE 848.826/DF, disciplinado pela Resolução n. 266/2018/TCE/RO. 

5. Não há que se falar em prescrição das pretensões punitiva ou ressarcitória do Tribunal de Contas quando, em menos de cinco anos do fato, há a prática de ato que 
importe apuração da irregularidade (prescrição inicial), bem como se o processo não permanecer paralisado por mais de três anos em alguma unidade do Tribunal de 
Contas (prescrição intercorrente). 

6. Não é admissível a repetição da imputação dos mesmos fatos, aos mesmos agentes, em diferentes processos, sob pena de caracterizar-se bis in idem. 

7. A imputação de responsabilidade no processo de controle externo depende de regular delimitação e individualização da conduta, de forma que o agente possa 
compreender o fato que lhe é imputado e consiga dele defender-se. Ausente a individualização da conduta, a imputação deve ser afastada, sob pena de violar-se o 
princípio da ampla defesa. 

8. A elaboração de documentos inverossímeis por parte da comissão de fiscalização do contrato administrativo, que impedem a correta liquidação da despesa, 
caracteriza culpa grave, na modalidade negligência, e enseja a responsabilização por violação aos arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64 e, consequentemente, gera o dever 
de reparar o dano ao erário. 

9. Não cabe a responsabilização dos agentes responsáveis pelo controle interno, de forma genérica, pela mera não detecção de irregularidades posteriormente 
verificadas pelos auditores de controle externo. A responsabilidade desses agentes depende da indicação de uma ação ou omissão deliberada e voluntária, não 
podendo o controlador, seja interno ou externo, ser considerado um garantidor universal da Administração. 
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10. A responsabilização de agentes públicos por suposta utilização de equipamentos ou materiais públicos depende de prova efetiva da alegação, não bastando 
meras ilações genéricas decorrentes de presunções obtidas de diálogos interceptados com autorização judicial, de forma fragmentada. 

11. Em contrato de locação de veículos e equipamentos, o pagamento de horas produtivas que, evidentemente, não foram prestadas, bem como a remuneração de 
horas improdutivas (horas de disponibilidade) como se produtivas fossem, caracterizam dano ao erário. 

12. A omissão do Chefe do Poder Executivo na obrigação de instituir medidas de controle previamente determinadas por decisão do Tribunal de Contas, bem como a 
ausência de monitoramento das atividades de seus subordinados (culpa in vigilando) configura conduta determinante para a ocorrência do dano decorrente da 
ausência desses controles, devendo ser-lhe imputado o ressarcimento do dano e a pena de multa. 

14. A mera conduta de ordenar o empenho de valores, primeira fase da execução da despesa pública, não tem o condão de gerar a responsabilização do agente que 
o fez, especialmente quando se verifica que o dano ao erário decorre de falhas na liquidação da despesa (fase posterior no ciclo de execução da despesa). 

15. Os agentes particulares (empresas contratadas e seus sócios) que, deliberada e sabidamente, recebem valores indevidos oriundos da execução de contrato 
público, têm o dever de ressarcir, devendo ser-lhes imputado débito de forma solidária aos agentes públicos que concorreram para a ilegalidade (art. 16, §2º da Lei 
Complementar Estadual n. 154/96). 

16. Não subsiste a responsabilidade de suposto sócio de fato de empresa contratada quando, à míngua de outras evidências, a principal prova constante no processo 
de controle externo é afastada por perícia em processo judicial, e as demais provas produzidas em juízo são em sentido oposto à imputação feita pelos auditores de 
controle externo. 

17. Não cabe a responsabilização de empregada da pessoa jurídica contratada quando não se evidencia caráter ilícito em sua atuação, verificando-se mera 
elaboração de documentos por ordem de seus superiores hierárquicos. 

18. No exercício da função pedagógico-preventiva do Tribunal de Contas, é possível a expedição de determinações aos entes jurisdicionados, ainda que em processo 
de tomada de contas especial, a fim de evitar ou mitigar o risco de possíveis novos danos ao erário em casos semelhantes ao que se julga. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada para apuração da existência de possíveis danos ao erário verificados 
no decorrer de auditoria realizada por este Tribunal, em cooperação com o Ministério Público do Estado de Rondônia e o Departamento de Polícia Federal, como tudo 
dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
EDILSON DE SOUSA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I – Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF,  Emitir Parecer Prévio pela não aprovação da Tomada 
de Contas Especial sob a responsabilidade de Roberto Eduardo Sobrinho, CPF 006.661.088-54, na qualidade de Prefeito Municipal, em razão de sua omissão na 
implantação de controles relativos ao serviço de horas-máquina no Município de Porto Velho, em desobediência à decisão desta Corte, o que contribuiu para a 
existência de prejuízo ao erário decorrente da liquidação das despesas dos Contratos 130/PGM/2011, 131/PGM/2011, 030/PGM/2012 e 031/PGM/2012, no valor 
histórico de R$1.227.174,09 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos), fato que ensejou violação aos art. 62 e 63 da Lei 
Federal 4.320/64, tudo com fundamento no art. 1º, inciso I, da Resolução n. 266/2018/TCE-RO, exclusivamente para os fins do disposto no art. 1º, inciso I, alínea “g”, 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010); 

II- Acolher a questão de ordem a fim de reconhecer a prevenção para julgamento dos processos 3403/16, 3404/16, 3405/16, 3407/16 e 1603/14 do conselheiro relator 
destes autos, de forma a determinar a redistribuição de todos eles; 

III – Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada por Emanuel Neri Piedade, excluindo-o do polo passivo, conforme item 2.1 do voto; 

IV – Rejeitar as preliminares de nulidade da fiscalização (auditoria) (itens 2.2 e 2.3); de ilegitimidade passiva de Cricélia Fróes Simões (item 2.4); de incompetência do 
Tribunal de Contas (itens 2.5 e 2.6); 

V – Afastar a ocorrência da prescrição no caso dos autos, conforme fundamentado no item 4 do voto; 

VI – Afastar as irregularidades formais indicadas nos itens II.a, II.b, II.c, II.f, II.g, da decisão em definição de responsabilidade, conforme fundamentado nos itens 4.1, 
4.2, 4.5 e 4.6 do voto; 

VII – Julgar regular, nos termos do disposto no art. 16, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, a presente tomada de contas especial em relação a Jair 
Ramires, CPF 639.660.858-87; Joberdes Bonfim da Silva, CPF 162.151.922-87; Raimundo Marcelo Ferreira Fernandes, CPF 272.226.322-04; Mirian Saldaña Peres, 
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CPF 152.033.362-53; Sebastião Assef Valladares, CPF 007.251.702-63; Cricélia Fróes Simões, CPF 711.386.509-78; Ana Neila Albuquerque Rivero, CPF 
266.096.813-68; Jonhy Milson Oliveira Martins, CPF 348.521.742-53; Manoel Jesus do Nascimento, CPF 258.062.112-15; Nilson Moraes de Lima, CPF 851.213.392-
91; Maria Auxiliadora Alencar de Oliveira, CPF 339.753.024-53; Neyvando dos Santos Silva, CPF 283.564.032-00 e Josiane Beatriz Faustino, CPF 476.500.016-87, 
concedendo-lhes quitação e baixa de responsabilidade, na forma do art. 17 da Lei Complementar Estadual 154/96, pelos fundamentos expostos ao longo do voto a 
eles relacionados; 

VIII – Julgar irregular, nos termos do disposto no art. 16, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n.  154/96, a presente tomada de contas especial em 
relação a Roberto Eduardo Sobrinho, CPF 006.661.088-54; Erenilson Silva Brito, CPF 469.388.002-78; Francisco Sizinho Gomes, CPF 056.242.403-25; Getúlio 
Gabriel da Costa, CPF 035.730.522-15; M & E Construtora e Terraplanagem Ltda., CNPJ 06.893.822/0001-25; Edvan Sobrinho dos Santos, CPF 419.851.252-34; RR 
Serviços de Terceirização Ltda., CNPJ 06.787.928/0001-44 e Robson Rodrigues da Silva, CPF 469.397.412-91, pelos fundamentos expostos ao longo do voto a eles 
relacionados; 

IX – Imputar solidariamente débito, com fundamento no art. 19, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, nos seguintes termos, em valores atualizados até agosto de 
2020:   

a)    R$ 83.575,16 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), decorrente do pagamento indevido de valores em relação ao Contrato 
n. 130/PGM/2011, de responsabilidade de Roberto Eduardo Sobrinho (por ter se omitido na implantação dos controles determinados por decisão do TCE/RO), 
Erenilson Silva Brito, Francisco Sizinho Gomes, Getúlio Gabriel da Costa (por terem liquidado indevidamente a despesa), M & E Construtora e Terraplanagem Ltda. e 
Edvan Sobrinho dos Santos (por terem se beneficiado indevidamente dos valores pagos a maior) [item I.a, da DDR]; 

b)    R$ 836.741,04 (oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e quatro centavos), decorrente do pagamento indevido de valores em relação ao 
Contrato n. 131/PGM/2011, de responsabilidade de Roberto Eduardo Sobrinho (por ter se omitido na implantação dos controles determinados por decisão do 
TCE/RO), Erenilson Silva Brito, Francisco Sizinho Gomes, Getúlio Gabriel da Costa (por terem liquidado indevidamente a despesa), RR Serviços de Terceirização 
Ltda. e Robson Rodrigues da Silva (por terem se beneficiado indevidamente dos valores pagos a maior) [item I.b, da DDR]; 

c)    R$ 455.691,44 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), decorrente do pagamento indevido de 
valores em relação ao Contrato n. 030/PGM/2012, de responsabilidade de Roberto Eduardo Sobrinho (por ter se omitido na implantação dos controles determinados 
por decisão do TCE/RO), Erenilson Silva Brito, Francisco Sizinho Gomes, Getúlio Gabriel da Costa (por terem liquidado indevidamente a despesa), RR Serviços de 
Terceirização Ltda. e Robson Rodrigues da Silva (por terem se beneficiado indevidamente dos valores pagos a maior) [item I.c, DDR]; 

d)    R$ 52.998,54 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente do pagamento indevido de valores em relação 
ao Contrato n. 031/PGM/2012, de responsabilidade de Roberto Eduardo Sobrinho (por ter se omitido na implantação dos controles determinados por decisão do 
TCE/RO), Erenilson Silva Brito, Francisco Sizinho Gomes, Getúlio Gabriel da Costa (por terem liquidado indevidamente a despesa), M & E Construtora e 
Terraplanagem Ltda. e Edvan Sobrinho dos Santos (por terem se beneficiado indevidamente dos valores pagos a maior) [item I.d, DDR]; 

X – Aplicar multa, nos termos do art. 54, caput, da Lei Complementar Estadual n. 154/96, a: 

a)    Roberto Eduardo Sobrinho, em 10% do valor de R$ 1.429.006,18, o que perfaz o montante de R$ 142.900,61 (cento e quarenta e dois mil e novecentos reais e 
sessenta e um centavos); 

b)    Erenilson Silva Brito, em 2% do valor de R$ 1.429.006,18, o que perfaz o montante de R$ 28.580,12 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta reais e doze centavos); 

c)    Francisco Sizinho Gomes, em 1% do valor de R$ 1.429.006,18, o que perfaz o montante de R$ 14.290,06 (quatorze mil, duzentos e noventa reais e seis 
centavos); 

d)    Getúlio Gabriel da Costa, em 1% do valor de R$ 1.429.006,18, o que perfaz o montante de R$ 14.290,06 (quatorze mil, duzentos e noventa reais e seis 
centavos); 

e)    M & E Construtora e Terraplanagem Ltda., em 10% do valor de R$ 136.573,70, o que perfaz o montante de R$ 13.657,37 (treze mil, seiscentos e cinquenta e 
sete reais e trinta e sete centavos); 

f)    Edvan Sobrinho dos Santos, em 10% do valor de R$ 136.573,70, o que perfaz o montante de R$ 13.657,37 (treze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta 
e sete centavos); 

g)    RR Serviços de Terceirização Ltda, em 10% do valor de R$ 1.292.432,48, o que perfaz o montante de R$ 129.243,24 (cento e vinte e nove mil, duzentos e 
quarenta e três reais e vinte e quatro centavos); 

h)    Robson Rodrigues da Silva, 10% do valor de R$ 1.292.432,48, o que perfaz o montante de R$ 129.243,24 (cento e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e três 
reais e vinte e quatro centavos); 
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XI – Fixar, com base no art. 31, Inciso III, alínea “a”, do RITCE-RO, o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação no DOeTCE-RO, para o recolhimento do débito 
e das multas cominadas nos itens antecedentes devidamente atualizados; 

XII – Alertar que o débito (item VII) deverá ser recolhido aos cofres do Município de Porto Velho-RO e as multas (item VIII), por sua vez, deverão ser recolhidas ao 
Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas, na Conta Corrente n. 8.358-5, Agência n. 2757-X do Banco do Brasil, com fulcro no art. 25 da Lei 
Complementar Estadual n.  154/96, cujos valores devem ser atualizados à época dos respectivos recolhimentos, devendo a quitação ser comprovada junto a este 
Tribunal, nos termos do art. 25 da Lei Complementar n. 154/96, combinado com o art. 30 do Regimento Interno desta Corte; 

XIII - Caso não sejam recolhidos os débitos imputados e as multas cominadas no prazo fixado, o Tribunal poderá determinar o desconto integral ou parcelado da 
dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, ou autorizar as respectivas cobranças 
judiciais/extrajudiciais, enviando aos respectivos órgãos competentes todos os documentos necessários à propositura, em conformidade com o art. 27, incisos I e II, 
da Lei Complementar n. 154/96, c/c o art. 36, incisos I e II, do Regimento Interno desta Corte; 

XIV - Determinar a todos os municípios do Estado de Rondônia, bem como ao Departamento de Estradas de Rodagens de Rondônia – DER/RO, que, em eventuais 
contratos existentes ou em outros que venham a ser futuramente celebrados, adotem sistema de controle de horas máquinas, de forma a comprovar e demonstrar a 
efetiva liquidação de despesas, de acordo com a seguintes diretrizes: 

a) a designação de comissão de fiscalização composta por, no mínimo, três servidores do quadro efetivo do ente jurisdicionado, com conhecimento técnico específico, 
para exercer o controle diário das obras realizadas e das horas/máquina utilizadas, atestando a devida utilização e emprego das máquinas pelas horas descritas, sob 
pena de responsabilidade solidária junto a esta Corte de Contas, utilizando-se do  formulário previsto no item c, a seguir, de modo a aferir o atendimento aos 
princípios da legalidade, finalidade, eficiência e economicidade. 

b) a instalação de horímetros, devidamente inspecionados e certificados pelo órgão competente, em todos os maquinários que venham a ser locados; 

c) a adoção de formulário padrão para o ateste da fiscalização realizada por maquinário, que deverá ao final vir subscrito pelo motorista da máquina e pelos membros 
da comissão, contendo campo para preenchimento das seguintes informações: 

- identificação do veículo (modelo, ano e placa do veículo); 

- identificação do condutor (nome por extenso e documento de identificação); 

- registro da data, hora e local do início dos serviços; 

- registro da data e hora do término dos serviços; 

- registro da finalidade do uso da máquina; 

- registro do serviço realizado; 

- registro do montante de horas/máquina utilizados no dia; 

- dados do horímetro no início do serviço; 

- dados do horímetro no término do serviço; 

- campo próprio à apresentação de anotações de ocorrências. 

d) a comissão responsável deverá elaborar planilhas mensais de controle das horas/máquina e dos serviços realizados para cada veículo utilizado, as quais virão 
instruídas pelas cópias dos formulários diários e informarão obrigatoriamente: 

- período de referência (mês/ano); 

- total de horas/máquina; 

- informe global dos serviços realizados no período; 

- identificação e assinatura do servidor responsável; 
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e) remeter os mencionados relatórios mensalmente à Controladoria Interna do órgão jurisdicionado, para verificação da regularidade da liquidação da despesa, 
atentando-se ao disposto no §1º do artigo 74 da Constituição Federal. 

XV – Dar ciência do acórdão às partes, via diário oficial, destacando que o voto, relatório técnico e parecer ministerial estão disponíveis no sítio eletrônico deste 
TCE/RO; 

XVI - Dar ciência do acórdão ao Ministério Público de Contas, na forma regimental; 

XVII – Encaminhar cópia do presente acórdão à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Rondônia, ao Centro de Atividades Extrajudiciais – CAEX-GAECO, 
ambos órgãos integrantes do Ministério Público Estadual; 

XVIII– Publicar o presente acórdão na forma regimental; 

XIX – Determinar que este processo, aqueles que lhe são conexos (3404/16, 3405/16, 3407/16 e 1603/14) e seus eventuais recursos tramitem com prioridade 
absoluta, em razão da data de autuação dos mesmos, bem como da materialidade dos valores envolvidos; 

XX - Solicitar à Corregedoria deste Tribunal que monitore o andamento do processo, de modo a assegurar celeridade no julgamento final destes autos, com seus 
eventuais recursos, bem como dos processos a ele conexos; 

XXI - Arquivar os autos após a adoção das medidas pertinentes e a certificação do trânsito em julgado. 

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

Porto Velho, 15 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Relator                         
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente do Pleno 

 

Município de Presidente Médici 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00284/20 

PROCESSO:    01700/17– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA:    Fiscalização de Atos e Contratos 
ASSUNTO:    Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações constantes no Acórdão APL-TC 00173/17 referente ao processo 04122/16 
JURISDICIONADO:    Prefeitura Municipal de Presidente Médici 
INTERESSADA:    Prefeitura Municipal de Presidente Médici 
RESPONSÁVEIS:    Edilson Ferreira de Alencar - CPF nº 497.763.802-63 
    Leomira Lopes de Franca - CPF nº 416.083.646-15 
RELATOR:    Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 
 
GRUPO:    I 
SESSÃO:    10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 05 A 09 DE OUTUBRO 2020. 

FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. AUDITORIA. TRANSPORTE ESCOLAR. ACÓRDÃO. DETERMINAÇÕES. MONITORAMENTO. CUMPRIMENTO 
PARCIAL. APLICAR PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. ARQUIVAMENTO. 
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1. Havendo os gestores demonstrado os esforços para regularizar inconsistências verificadas em auditoria desta Corte, é de se deixar de aplicar sanção aos agentes 
sopesando as dificuldades enfrentadas pelo município com fundamento no princípio da primazia da realidade. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de processo autuado para monitoramento da auditoria realizada por esta Corte de Contas, para verificação do 
serviço de transporte escolar no Município de Presidente Médici, conforme determinações e recomendações constantes no Acórdão APL-TC 173/2017, prolatado nos 
autos n. 04122/16, como tudo dos autos consta. 

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

I - Considerar que os atos de gestão, oriundos das determinações contidas no Acórdão APL-TC 00173/17 prolatado nos autos 04122/16, de responsabilidade de 
Edilson Ferreira de Alencar - CPF nº 497.763.802-63, na qualidade de Prefeito Municipal de Presidente Médici, e Leomira Lopes de Franca - CPF nº 416.083.646-15, 
na qualidade de Controladora Municipal, foram parcialmente cumpridos. 

II – Determinar ao Senhor Edilson Ferreira de Alencar - CPF nº 497.763.802-63, Prefeito Municipal de Presidente Médici, e à Senhora Leomira Lopes de Franca - CPF 
nº 416.083.646-15, Controladora Municipal, ou quem lhes vier a substituir legalmente, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 62, inciso 
II, do Regimento Interno, a adoção das seguintes providências, objetivando o total cumprimento das determinações exaradas no Acordão APL –TC 000173/17: 

a) Antes da tomada de decisão (ou manutenção) pela escolha das opções da forma de prestação do serviço de transporte escolar, realize estudos preliminares que 
fundamente adequadamente sua escolha, contemplando no mínimo os seguintes requisitos: custos, viabilidade de execução e disponibilidade financeira, com vista ao 
atendimento das disposições da Constituição Federal, art. 37, caput (Princípio da eficiência, e economicidade), conforme item 3.1.1 do relatório técnico de ID=888015. 

b) Regulamente/discipline e estruture, no prazo de 180 dias contados da notificação, a área responsável pela prestação do serviço de transporte escolar do município, 
contendo no mínimo os seguintes requisitos: políticas institucionais, fluxos operacionais, procedimentos, competências, funções e atribuições dos responsáveis, em 
atendimento as disposições da Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, art. 2º, II; e art. 3º, I, III e IV (Controles internos adequados, Segregação de função; e 
Princípio da Aderência a Diretrizes e Normas), conforme item 3.1.2 do relatório técnico de ID=888015. 

c) Estabeleça em ato apropriado, no prazo de 180 dias contados da notificação, o planejamento do transporte escolar de forma estruturada e de acordo com as 
diretrizes e políticas definidas pela Administração para aquisição e substituição dos veículos, contemplando o período de curto e longo prazo, com vista ao 
atendimento das disposições da Constituição Federal, art. 37, caput (Princípio da eficiência, e economicidade); e Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, Art.2º, II 
(Controles internos adequados), conforme item 3.1.3 do relatório técnico de ID=888015. 

d) Defina em ato apropriado, no prazo de 180 dias contados da notificação, as políticas de aquisição e substituição dos veículos e rotinas de substituição e 
manutenção dos equipamentos dos veículos do transporte escolar (pneu, bancos, motores, entre outros equipamentos), em atendimento aos arts. 2º, inciso II, e 3º, 
inciso III, da Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO (Controles internos adequados e Princípio da Aderência a Diretrizes e Normas), conforme item 3.1.4 do relatório 
técnico de ID=888015. 

e) Estabeleça em ato apropriado, no prazo de 180 dias contados da notificação, as diretrizes para o atendimento das demandas de contratação do transporte escolar, 
em atendimento a Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, art. 2º, II; e art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio da Aderência a Diretrizes e Normas), 
conforme item 3.1.5 do relatório técnico de ID=888015. 

f) Apresente, no prazo de 180 dias contados da notificação, projeto de lei por meio do qual se regulamente as diretrizes do atendimento da demanda e da oferta do 
transporte escolar, contemplando, no mínimo, as seguintes situações: a. idade máxima e requisitos dos transportes escolares; b. faixa etária e requisitos para 
atendimentos dos alunos; c. quantidade de horas máxima permitida entre o deslocamento da retirada do aluno e a escola; e d. pontos de retirada dos alunos 
(requisitos e quantidade máxima de quilômetros entre a residência e o ponto de retirada do aluno) , em atendimento à Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, art.2º, 
II; e art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio da Aderência a Diretrizes e Normas), conforme item 3.1.8 do relatório técnico de ID=888015. 

g) Elabore planilha de composição de custos para aferição do valor de referência dos serviços de transporte escolar, contendo no mínimo os seguintes requisitos: os 
custos diretos e indiretos (Tipo e idade dos veículos, depreciação, manutenção, remuneração do investimento, combustível, pessoal e encargos, taxas, tributos entre 
outros), conforme as disposições do art. 3º, III, da Lei Federal nº 10.520/02 c/c arts. 7º, § 2º, II, e 40, § 2º, II da Lei Federal nº 8.666/93, conforme item 3.1.10 do 
relatório técnico de ID=888015. 

III – Determinar à Senhora Leomira Lopes de Franca - CPF nº 416.083.646-15, Controladora Municipal, ou quem lhe vier a substituir legalmente, nos termos do art. 
40, inciso I, da Lei Complementar n. 154/96 c/c art. 62, inciso II, do Regimento Interno, que acompanhe e informe as medidas adotadas pela Administração quanto às 
determinações dispostas neste Acórdão, manifestando-se quanto ao atendimento ou não das determinações pela Administração, por meio de Relatórios a serem 
encaminhados na mesma data dos Relatórios Quadrimestrais do Controle Interno, conforme item 3.1.15 do relatório técnico de ID=888015. 
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IV – Alertar o Senhor Edilson Ferreira de Alencar - CPF nº 497.763.802-63, Prefeito Municipal de Presidente Médici, e à Senhora Leomira Lopes de Franca - CPF nº 
416.083.646-15, Controladora Municipal, ou quem vier a lhes substituir, que as determinações pendentes de cumprimento serão objeto de futuras auditorias e 
inspeções por parte deste Tribunal, com possível aplicação de multa aos agentes no caso de ainda remanescerem sem implementação. 

V – Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, por ocasião da realização de fiscalização naquela municipalidade, observe o cumprimento das 
determinações contidas nos itens II e III deste Acórdão. 

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

De registrar que, em cumprimento às medidas expedidas pelo Tribunal de Contas (TCE-RO) como prevenção à propagação do coronavírus (Covid-19) no âmbito da 
instituição, o protocolo de processos e documentos está sendo realizado, preferencialmente, de forma eletrônica, a partir do e-mail institucional dgd@tce.ro.gov.br, em 
formato PDF, com até 20 megabytes (MB) de tamanho. 

VII - Dar ciência deste Acórdão ao Ministério Público de Contas, na forma regimental; e 

VIII – Após a adoção das medidas cabíveis pelo Departamento do Pleno, arquivem-se os autos. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO 
CARVALHO DA SILVA, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição 
regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA devidamente justificado.     

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator      
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 

 

Município de São Miguel do Guaporé 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00281/20 

PROCESSO N.    :    2.404/2019-TCE-RO. 
ASSUNTO    :    Auditoria - Cumprimento da Lei Complementar n. 131, de 2009. 
JURISDICIONADO    :    Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO. 
INTERESSADO    :    Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO. 
RESPONSÁVEIS    :    Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito Municipal; 
Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; 
Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo Portal da Transparência. 
RELATOR    :    Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 
 
SESSÃO    :    10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, 5 A 9 DE OUTUBRO DE 2020. 
GRUPO    :    I. 

EMENTA: AUDITORIA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 
IRREGULAR. ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA ELEVADO. NÃO-DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS E ESSENCIAIS. NÃO-ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DA IN N. 52/2017/TCE-RO. NÃO-CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. RECOMENDAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

1.Deve a Administração Pública manter em página eletrônica a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em cumprimento da Lei Complementar n. 101, de 2000, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n. 131, de 2009. 
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2.A não-disponibilização das informações essenciais estabelecidas na Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, impossibilitam, ainda que verificado Índice de 
Transparência superior a 80%, a concessão do “Certificado de Qualidade em Transparência Pública”. 

3.Recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas para que os agentes políticos responsáveis adotem providências, na forma do disposto no art. 40, I, da LC n. 
154, de 1996 c/c o art. 62, II e 30, II, do RITCE-RO. 

4. Alerta aos agentes acerca de que a inobservância do disposto na Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO sujeita os responsáveis à aplicação de multa, conforme 
disposição do art. 28 da referida norma, na forma do art. 55, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 154, de 1996, sem prejuízo de outras providências e sanções 
previstas na Instrução Normativa e na legislação aplicável, observadas as diretrizes previstas no § 3º do art. 1º, a ser sindicada em procedimento próprio. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de  Auditoria realizada no Portal da Transparência do Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-
RO, com o objetivo de avaliar o cumprimento das disposições e obrigações decorrentes da Lei Complementar n. 131, de 2009 (Lei da Transparência), que inseriu na 
Lei Complementar n. 101, de 2000, dispositivos que determinam a disponibilização de informações pormenorizadas e, em tempo real, sobre a execução orçamentária 
e financeira, bem como as disposições trazidas pela Lei n. 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Instrução Normativa n. 52/2017-TCE-RO, como tudo 
dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, por maioria, vencido o CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, em: 

I – Considerar irregular o Portal da Transparência do Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO, de responsabilidade do Senhor Cornélio Duarte 
de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito Municipal; da Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob o n. 565.060.402-97 – 
Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; da Senhora Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo 
Portal da Transparência, haja vista que, embora tenha alcançado o índice de 96,11% (noventa e seis, vírgula onze por cento), não disponibilizou informações 
obrigatórias e essenciais, consubstanciadas na: 

I.I – Não-disponibilização de comprovação de incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão 
da lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, em descumprimento ao art. 48, § 1º, I, da LRF c/c art. 15º, inciso I da Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, 
consubstanciada em informação obrigatória, conforme o disposto no art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO; e 

I.II – Não-apresentação dos atos de julgamento das contas anuais expedidos pelo Poder Legislativo, em descumprimento ao art. 48, caput, da LRF c/c art. 15, VI da 
IN n. 52/2017/TCE-RO, consubstanciada em informação essencial, na forma do art. 25, §4º da IN n. 52/2017 TCE-RO; 

II – Não conceder o Certificado de Qualidade em Transparência Pública ao Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO, previsto na Resolução n. 
233/2017/TCE-RO, em razão do não-atendimento integral ao que dispõem os arts. 3º, 4º, 5º e 25 da IN n. 52/2017/TCE-RO e, notadamente, as disposições do art. 15, 
inciso VI, art. 16, inciso II e art. 18, § 2º, inciso I, todos também da IN n. 52/2017/TCERO; 

III – Ordenar o registro do Índice de Transparência Pública de 96,11% (noventa e seis vírgula onze por cento) do Poder Executivo do Município de São Miguel do 
Guaporé-RO, referente ao exercício de 2019; 

IV – Determinar ao Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito Municipal; à Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – 
CPF/MF sob o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; à Senhora Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 
005.653.072-23 – Responsável pelo Portal da Transparência, ou quem vier a substituir-lhes legalmente, que adotem os atos necessários ao saneamento das 
irregularidades elencadas no item I deste acórdão, e observe as recomendações constantes no item 6, subitem 6.4, do Relatório Técnico (ID n. 921386), de forma a 
ampliar as medidas de transparência daquele Poder Executivo, que deverá ser objeto de auditoria a ser realizada, conforme programação da Secretaria-Geral de 
Controle Externo; 

V – Advertir o Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito Municipal; a Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF 
sob o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; a Senhora Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 
– Responsável pelo Portal da Transparência, ou quem vier a substituir-lhes legalmente, que a não-disponibilização das informações obrigatórias enumeradas na IN n. 
52/2017, poderá ensejar a aplicação de multa, prevista no art. 55, incisos II e VII e parágrafo 1º, da Lei Complementar n. 154, de 1996, na forma do art. 28, da IN n. 
52/2017/TCE-RO; 

VI – Dê-se ciência acerca deste acórdão, via DOeTCE-RO, destacando que o Voto, o Parecer do MPC e o Relatório Técnico estão disponíveis no sítio eletrônico do 
TCE-RO (http://www.tce.ro.gov.br/) aos interessados: 

VI.a) o Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito Municipal; 

VI.b) a Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; 
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VI.c) a Senhora Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo Portal da Transparência; 

VII – Cientifique-se o Ministério Público de Contas, via ofício, na forma do disposto no art. 180, caput, nos termos do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, de 
aplicação subsidiária, nos termos do que dispõe o art. 99-A, da Lei Complementar n. 154, de 1996; 

VIII – Publique-se, na forma regimental; 

IX – Arquivem-se os autos, após adoção das medidas de estilo e certificado o trânsito em julgado da presente Decisão; 

X – Cumpra-se. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA (Relator), BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição 
regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA devidamente justificado.     

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

 (assinado eletronicamente) 
WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
Conselheiro Relator           
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 

 

Município de Vale do Paraíso 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00283/20 

PROCESSO:    01560/17– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA:    Fiscalização de Atos e Contratos 
ASSUNTO:    Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações - Acórdão APL-TC 00131/17 
JURISDICIONADO:    Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso 
INTERESSADO:    Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso 
RESPONSÁVEIS:    Charles Luís Pinheiro Gomes (CPF n. 449.785.025-00) 
    Jozadaque Pitangui Desiderio (CPF n. 772.898.622-87) 
    Cleider Roberto da Rocha Dias (CPF n. 117.968.636-53) 
RELATOR:    Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 
 
GRUPO:    I 
SESSÃO:    10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, DE 05 A 09 DE OUTUBRO 2020. 

FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. AUDITORIA. TRANSPORTE ESCOLAR. ACÓRDÃO. DETERMINAÇÕES. MONITORAMENTO. CUMPRIMENTO 
PARCIAL. MULTA. PLANO DE AÇÃO. 

1.    Tendo o Prefeito Municipal descumprido ordem desta Corte para adoção de medidas necessárias para prestação do serviço de transporte escolar, é de se aplicar 
multa e determinar a elaboração de plano de ação. 

2.    É de se isentar de sanção, neste momento, os Controladores do município, eis que a determinação colegiada foi dirigida somente ao Prefeito. 

ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de processo autuado para monitoramento da auditoria realizada por esta Corte de Contas, para verificação do 
serviço de transporte escolar no Município de Vale do Paraíso, conforme determinações e recomendações constantes no Acórdão n. 00131/17, prolatado nos autos n. 
4143/2016 e acostado ao presente processo sob o ID 435389, como tudo dos autos consta. 

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

I - Considerar que os atos de gestão oriundos das determinações contidas no Acórdão APL-TC 0131/17, prolatado nos autos n. 4143/16, de responsabilidade de 
Charles Luís Pinheiro Gomes, foram parcialmente cumpridos; 

II – Aplicar multa, com substrato no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154/96, ao Senhor Charles Luís Pinheiro Gomes, Prefeito Municipal, no valor de R$ 1.620,00 
(mil, seiscentos e vinte reais), equivalente a 2% do valor descrito no caput do art. 55 da Lei Complementar n. 154/96 (atualizado pela Portaria n. 1.162/12), em 
decorrência do descumprimento das determinações elencadas no item I deste acórdão; 

III – Determinar ao agente elencado no item II deste acórdão, que o valor da multa aplicado seja recolhido ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de 
Contas – FDI/TCER, no Banco do Brasil, agência 2757-X, conta corrente n. 8358-5, nos termos do inciso III, do artigo 3º, da Lei Complementar 154/97; 

IV – Fixar o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste acórdão no DOeTCE, para recolhimento da multa fixada no item II; 

V – Determinar que, transitado em julgado sem o recolhimento da multa consignada no item II, seja iniciada a cobrança judicial nos termos dos artigos 27, II e 56 da 
Lei Complementar 154/96, c/c artigo 36, II, do Regimento Interno desta Corte; 

VI – Deixar de aplicar multa aos Senhores Cleider Roberto da Rocha Dias, Controlador Interno no exercício de 2017, e Jozadaque Pitangui Desiderio, Controlador 
Interno a partir de 2018, uma vez que a deliberação que determinou a adoção de providências para fornecimento do serviço de transporte escolar no município foi 
dirigida somente ao Prefeito; 

VII – Determinar ao Prefeito de Vale do Paraíso, Senhor Charles Luís Pinheiro Gomes, ou a quem lhe substituir legalmente, que apresente, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da publicação deste acórdão no DOeTCE, Plano de Ação visando ao cumprimento das determinações faltantes, elencadas no presente acórdão, e 
trazendo, como conteúdo mínimo: as atividades já executadas, atividades a serem executadas, suas etapas, responsáveis devidamente identificados e prazos de 
cada projeto ou atividade, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se às penalidades do art. 55, IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/96; 

VIII – Determinar ao Controlador Interno de Vale do Paraíso, Senhor Jozadaque Pitangui Desiderio, ou a quem lhe substituir legalmente, que apresente 
documentação que comprove, junto a Corte, a adoção de medidas concernentes à proposta das medidas a serem implementadas pelo Gestor, visando dar 
cumprimento ao Acórdão APL-TC 0131/17, bem como informe por meio de relatório trimestral de execução o cumprimento dos prazos previstos no cronograma a ser 
fixado, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se às penalidades do art. 55, IV, da Lei Complementar Estadual n. 154/96; 

IX - Determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que acompanhe o cumprimento das determinações contidas nos itens VII e VIII deste acórdão, conforme 
determinado no item IV do Acórdão APL-TC 0131/17; 

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

De registrar que, em cumprimento às medidas expedidas pelo Tribunal de Contas (TCE-RO) como prevenção à propagação do coronavírus (Covid-19) no âmbito da 
instituição, o protocolo de processos e documentos está sendo realizado, preferencialmente, de forma eletrônica, a partir do e-mail institucional dgd@tce.ro.gov.br, em 
formato PDF, com até 20 megabytes (MB) de tamanho. Destaque-se ainda que o atendimento presencial será feito apenas em casos pontuais e específico no horário 
de 7h30 às 13h30. 

XI - Dar ciência deste acórdão, na forma regimental, ao Ministério Público de Contas; e 

XII– Determinar ao Departamento do Pleno que adote as medidas cabíveis ao devido cumprimento deste acórdão, inclusive sua publicação. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO 
CARVALHO DA SILVA, WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição 
regimental ao Conselheiro Edilson de Sousa Silva); o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON 
MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA devidamente justificado.     

Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 
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 (assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
Conselheiro Relator      
 
(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 

 

Município de Vilhena 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00583/20 

PROCESSO: 02145/20– TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão de Pessoal. 
ASSUNTO: Análise da Legalidade Ato de Admissão – Concurso Público – Edital n. 001/2019. 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vilhena. 
INTERESSADOS: Rafael Martins da Costa CPF: 974.886.232-15; Rodrigo Vieira Braz CPF: 729.468.222-49. 
RESPONSÁVEL: Welliton Oliveira Ferreira – Secretário Municipal de Administração. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 

1. Os atos de admissão dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa n. 013/2004/TCE-RO e do artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 

2. Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos atos de admissão de pessoal, decorrente do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 
Vilhena, regido pelo Edital Normativo n. 001/2019, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legais dos atos de admissão dos servidores Rafael Martins da Costa - CPF n. 974.886.232-15 e Rodrigo Vieira Braz - CPF n. 729.468.222-49, no quadro 
de pessoal da Prefeitura Municipal de Vilhena, em decorrência de aprovação em Concurso Público, definido por meio do Edital Normativo n. 001/2019, publicado no 
Diário do Município - DOV n. 2. 818, de 2.10.2019 -fls.25/175 (ID 931087), em conformidade com a Instrução Normativa nº 013/2004/TCE-RO, bem como demais 
normas aplicáveis à matéria, e determinar o registro neste Tribunal de Contas; 

Processo Nome C.P.F Cargo Data da Posse 
2145.40 Rafael Martins da Costa 974.886.232-15 Auxiliar Administrativo 10.07.20 
2145.40 Rodrigo Vieira Braz 729.468.222-49 Pedreiro 13.07.20 

II. Alertar o gestor da Prefeitura Municipal de Vilhena, na forma da lei, que doravante, todos os processos de admissão de pessoal devem ser encaminhados a esta 
Corte de Contas, contendo todos os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 13/TCER-2004b; 

III. Dar ciência, via Diário Oficial eletrônico, ao gestor da Prefeitura Municipal de Vilhena ou a quem lhe substitua, na forma da lei, ficando registrado que o inteiro teor 
desta Decisão está disponível para consulta no sítio eletrônico deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); e 

IV. Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais exigíveis. 
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Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

Município de Vilhena 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00585/20 

PROCESSO: 02108/20– TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão de Pessoal. 
ASSUNTO: Análise da Legalidade Ato de Admissão – Concurso Público – Edital n. 001/2019. 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Vilhena. 
INTERESSADO: Leandro da Silva Rocha e outros. 
RESPONSÁVEL: Welliton Oliveira Ferreira – Secretário Municipal de Administração. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 

1.Os atos de admissão dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa n. 013/2004/TCE-RO e do artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2.Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam dos atos de admissão de pessoal, decorrente do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 
Vilhena, regido pelo Edital Normativo n. 001/2019, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legais os atos de admissão dos servidores a seguir relacionados, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Vilhena, em decorrência de 
aprovação em concurso público, realizado por meio do Edital Normativo n.001/2019, publicado no Diário do Município- DOV n. 2.818, de 02.10.2019 (fls. 1/151 do ID 
928984), por estar em conformidade com a Instrução Normativa nº 013/2004/TCE-RO, bem como demais normas aplicáveis à matéria; e determinar seu registro, nos 
termos do artigo 49, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso I, da Lei Complementar nº 154/96: 

Processo Nome C.P.F Cargo Data da Posse 
2108.20 Leandro da Silva Rocha 999.570.862-00 Médico Veterinário 25.06.20 
2108.20 Priscilla Olivieri de Oliveira 874.792.811-53 Psicólogo 26.06.20 
2108.20 Shuellem Ferreira da Silva 019.037.432-22 Coveiro 01.06.20 
2108.20 Elizângela Ramos Ribeiro 729.758.142-91 Técnico de Segurança do 

Trabalho 06.07.20 

II. Alertar o gestor da Prefeitura Municipal de Vilhena, na forma da lei, que doravante, todos os processos de admissão de pessoal devem ser encaminhados a esta 
Corte de Contas, contendo todos os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 13/TCER-2004, sob pena de, caso a omissão persista, aplicação de multa; 
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III. Dar ciência, via Diário Oficial eletrônico, ao gestor da Prefeitura Municipal de Vilhena a quem lhe substitua, na forma da lei, ficando registrado que o inteiro teor 
desta Decisão está disponível para consulta no sítio eletrônico deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); e 

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 

Município de Vilhena 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00568/20 

PROCESSO: 01437/20– TCE/RO. 
SUBCATEGORIA: Ato de Admissão de Pessoal. 
ASSUNTO: Análise da Legalidade Ato de Admissão – Concurso Público – Edital n. 001/2019. 
JURISDICIONADO: Prefeitura do município de Vilhena. 
INTERESSADOS: Sonaira Paiva Silva e outros. 
RESPONSÁVEL: Welliton Oliveira Ferreira –Secretário Municipal de Administração. 
RELATOR: Conselheiro-Substituto Erivan Oliveira da Silva. 
 
SESSÃO: 10ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020. 

EMENTA: ADMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE. REGISTRO. 

1.Os atos de admissão dos servidores públicos que atenderam aos requisitos da Instrução Normativa n. 013/2004/TCE-RO e do artigo 37, inciso II, da Constituição 
Federal são legitimados com a nomeação e posse em cargo público. 2.Legalidade. Determinação de Registro. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam do ato de admissão de pessoal decorrente do concurso público realizado pelo Prefeitura do município de 
Vilhena, regido pelo Edital Normativo n. 001/2019, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, 
CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, por unanimidade de votos, em: 

I. Considerar legais os atos de admissão dos servidores a seguir relacionados, no quadro de pessoal da Prefeitura do município de Vilhena, em decorrência de 
aprovação em Concurso Público, realizado por meio do Edital Normativo n.001/2019, publicado no Diário da Oficial do Município- DOV n. 2.818 de 02.10.2019-
fls.9/36-ID891934, por estar em conformidade com a Instrução Normativa nº 013/2004/TCE-RO, bem como demais normas aplicáveis à matéria; e determinar seu 
registro nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso I, da Lei Complementar nº 154/96:  

Processo  Nome  C.P.F  Cargo  Data da Posse  

1437.20  Claudinéia Ventura Martins  963.196.152-49  Técnico em Enfermagem  13.04.20  

1437.20  Halsted Neper Medeiros Queiroz  340.271.222-91  Cirurgião Geral  13.04.20  
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1437.20  Nelzira Domingos Januário Ribeiro  575.609.192-00  Técnico em Enfermagem  15.04.20  

1437.20  Patrícia Raquel de Campos Vieira  051.417.231-27  Técnico em Enfermagem  15.04.20  
1437.20  Andrenilsa da Silva Simplício  970.753.102-91  Técnico em Enfermagem  13.04.20  

1437.20  Shairlon Luca dos Santos  022.878.942-76  Enfermeiro  13.04.20  

1437.20  Luciana Freitas Rocha  795.667.312-72  Técnico em Enfermagem  08.04.20  

1437.20  Juliany Cordeiro Silva  008.091.762-38  Enfermeiro  08.04.20  

1437.20  Kenya Lariza da Silva Ferreira  019.132.33-27  Técnico em Enfermagem  13.04.20  

1437.20  Nayara Faria dos Santos Silvestre  024.751.242-70  Técnico em Enfermagem  13.04.20  

1437.20  Poliana de Souza Nomerg  829.811.322-53  Técnico em Enfermagem  13.04.20  

1437.20  Zilda Lopes dos Reis  001.331.531-50  Técnico em Enfermagem  13.04.20  

1437.20  Sonaira Paiva Silva  002.670.672-59  Técnico em Enfermagem  13.04.20  

1437.20  Guilherme Teixeira Rodrigues  032.170.162-38  Técnico em Enfermagem  13.04.20  

II. Alertar o gestor da Prefeitura do município de Vilhena, na forma da lei, que doravante, todos os processos de admissão de pessoal devem ser encaminhados a esta 
Corte de Contas, contendo todos os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 13/TCER-2004; 

III. Dar ciência via diário oficial, ao gestor da Prefeitura do município de Vilhena ou a quem lhe substitua, na forma da lei, ficando registrado que o inteiro teor desta 
Decisão está disponível para consulta no sítio eletrônico deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); e 

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

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA (Relator), os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, 
EDILSON DE SOUSA SILVA e FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, e a Procuradora do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

Porto Velho, 2 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
Conselheiro-Substituto 
 Relator 
 
(assinado eletronicamente) 
Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente da Segunda Câmara 

 
Atos da Presidência 

Decisões 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO Nº: 04616/17 (PACED) 
INTERESSADO: Aparício Carvalho de Moraes 
ASSUNTO: PACED – débito do Acórdão APL-TC 00395/99, processo (principal) nº 01074/97 
RELATOR: Conselheiro Presidente Paulo Curi Neto 

DM 0487/2020-GP 

DÉBITO. QUITAÇÃO. BAIXA DE RESPONSABILIDADE. PROSSEGUIMENTO. 

O presente Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Execução de Decisão – PACED visa apurar o cumprimento, por parte de Aparício Carvalho de 
Moraes, dos itens II.B, II.C, II.G e II.H do Acórdão APL-TC 00395/99, proferido no processo (principal) nº 01074/97 (ID nº 512608), relativamente às imputações de 
débito, nos respectivos valores históricos de R$ 19.343,63, R$ 15.322,58, R$ 12.642,52 e R$ 12.396,22. 
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A Informação nº 0346/2020-DEAD (ID 953912), anuncia que “o parcelamento n. 20160300100885, referente às CDAs n. 20120200008867, 20120200008904, 
20120200008909 e 20120200008910, encontra-se integralmente pago, conforme documentação acostada sob o ID 953594”. 

Pois bem. O presente feito denota o cumprimento por parte do interessado das obrigações impostas por força da referida decisão colegiada. Portanto, a concessão de 
sua quitação é medida que se impõe. 

Ante o exposto, concedo a quitação e determino a baixa de responsabilidade em favor de Aparício Carvalho de Moraes, no tocante aos débitos a ele imputados, por 
força dos itens II.B, II.C, II.G e II.H do Acórdão APL-TC 00395/99, prolatado no processo de nº 01074/97, nos termos do art. 34-A do RITCERO e do art. 26 da LC nº 
154/1996. 

Remeta-se o processo à SPJ para cumprimento desta decisão, procedendo à baixa de responsabilidade. Em seguida, ao DEAD para a notificação do interessado e 
da Procuradoria Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas, bem como para o monitoramento das cobranças pendentes de cumprimento. 

Gabinete da Presidência, 21 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 
Matrícula 450 

 
DECISÃO MONOCRÁTICA 
PROCESSO Nº: 04900/17 (PACED) 
INTERESSADA: Edileuza Maria dos Reis Oliveira, CPF: 371.466.451-34 
ASSUNTO: PACED – débito do Acórdão APL-TC 00176/08, processo (principal) nº 04004/00 
RELATOR: Conselheiro Presidente Paulo Curi Neto 

DM 0476/2020-GP 

DÉBITO. QUITAÇÃO. BAIXA DE RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÕES PENDENTES DE CUMPRIMENTO. 

O presente Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Execução de Decisão – PACED visa apurar o cumprimento por parte da senhora Edileuza Maria 
dos Reis Oliveira, do item II.A do Acórdão APL-TC 00176/08, processo (principal) nº 04004/00, relativamente à imputação de débito, no valor histórico de R$ 576,00. 

A Informação nº 0338/2020-DEAD (ID 950500), anuncia o recebimento do Ofício n. 062/SPDA/PGM/2020, juntado sob o ID 946768, remetido pelo senhor Waldecy 
dos Santos, Subprocurador da Dívida Ativa do município de Porto Velho, noticiando o pagamento integral, por parte da mencionada interessada, do parcelamento 
concernente ao débito imputado no item II.A do Acórdão APL-TC 0176/08. 

Foi realizada análise técnica da referida documentação, conforme relatório acostado sob ID 950390, ocasião em que o servidor Francisco das Chagas Pereira 
Santana opinou no sentido da expedição da quitação do débito. 

Pois bem. O presente feito denota o cumprimento por parte da interessada da obrigação imposta por força da referida decisão colegiada. Portanto, a concessão de 
sua quitação é medida que se impõe. 

Ante o exposto, concedo a quitação e determino a baixa de responsabilidade em favor de Edileuza Maria dos Reis Oliveira, no tocante ao débito a ela imputado, por 
força do item II.A do Acórdão APL-TC 00176/08, do processo de nº 04004/00, nos termos do art. 34-A do RITCERO e do art. 26 da LC nº 154/1996. 

Remeta-se o processo à SPJ para cumprimento desta decisão, procedendo à baixa de responsabilidade. Em seguida, ao Dead para a notificação da interessada e da 
Subprocuradoria de Dívida Ativa do Município de Porto Velho, bem como para o prosseguimento quanto ao monitoramento das cobranças pendentes de 
cumprimento. 

Gabinete da Presidência, 14 de outubro de 2020. 

(assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente 
Matrícula 450 
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Atos da Secretaria-Geral de Administração 

Portarias 

PORTARIA 

Portaria n. 104, de 21 de Outubro de 2020 

A SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, considerando a vigência da Resolução n. 151/2013/TCE-RO que instituiu o "Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos" no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, lhe atribuindo competências, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o(a) servidor(a) RUDNY WALLAS ALVES, cadastro n. 560011, indicado(a) para exercer a função de Fiscal do Contrato n. 19/2020/TCE-RO, cujo 
objeto é fornecimento de Leitores biométricos e Leitores QRCode compatíveis com catracas Henry FLAP AJ e Software VWAcesso, incluindo instalação e 
configuração. 

Art. 2º O(a) fiscal será substituído(a) pelo(a) servidor(a) CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA CASTELO, cadastro n. 990574, que atuará na condição de Suplente em caso 
de impedimentos e afastamentos legais previstos nos Itens 8 e 9 da Resolução n. 151/2013/TCE-RO. 

Art. 3° O(a) Fiscal e o(a) Suplente quando em exercício, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução contratual, determinando à 
contratada, a plena regularização das faltas ou defeitos eventualmente observados. 

Art. 4° As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(a) fiscal do contrato deverão ser solicitadas, em tempo hábil, à Divisão de Gestão de 
Convênios, Contratos e Registros de Preços (DIVCT), para adoção das medidas pertinentes que serão submetidas à superior deliberação. 

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Os efeitos desta portaria cessarão a partir do perfeito cumprimento da obrigação do Contrato n. 19/2020/TCE-RO, bem como de todas as providências 
pertinentes ao Processo Administrativo n. 001597/2020/SEI para encerramento e consequente arquivamento. 

MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO 
Secretária de Licitações e Contratos - Em Substituição 

 

PORTARIA 

Portaria n. 105, de 21 de Outubro de 2020 

A SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, considerando a vigência da Resolução n. 151/2013/TCE-RO que instituiu o "Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos" no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, lhe atribuindo competências, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o(a) servidor(a) FERNANDO SOARES GARCIA, cadastro n. 990300, indicado(a) para exercer a função de Coordenador(a) Fiscal do Acordo n. 
2/2017/TCE-RO, cujo objeto é estabelecer cooperação técnica entre o TCE/RO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO para o intercâmbio de 
experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao desenvolvimento 
institucional e da gestão pública, mediante a implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesse comum. 

Art. 2º O(a) Coordenador(a) fiscal será substituído(a) pelo(a) servidor(a) ROBERCY MOREIRA DA MATTA NETO, cadastro n. 990799, que atuará na condição de 
Suplente em caso de impedimentos e afastamentos legais previstos nos Itens 8 e 9 da Resolução n. 151/2013/TCE-RO. 

Art. 3° O(a) Coordenador(a) Fiscal e o(a) Suplente quando em exercício, registrarão todas as ocorrências relacionadas a execução e vigência do acordo/convênio 
juntando ao respectivo processo. 
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Art. 4° As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos coordenadores, deverão ser solicitadas, em tempo hábil, à Divisão de Gestão de Convênios, 
Contratos e Registros de Preços (DIVCT), para adoção das medidas pertinentes que serão submetidas à superior deliberação. 

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Os efeitos desta portaria cessarão a partir do perfeito cumprimento da obrigação do Acordo n. 2/2017/TCE-RO, bem como de todas as providências pertinentes 
ao Processo Administrativo n. 005991/2020/SEI para encerramento e consequente arquivamento. 

MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO 
Secretária de Licitações e Contratos - Em Substituição 

 
Avisos 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

Termo de Penalidade nº 21/2020/SELIC 
 
PROCESSO SEI: nº 001142/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO: 45/2019/TCE-RO 0166589) 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – TCE-RO 
LICITANTE: CROMOS EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 82.581.406/0001-70 

1. Falta imputada 

Não manutenção da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n. 45/2019/TCE-RO. 

2. Decisão Administrativa 

“APLICO à empresa CROMOS EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA (CNPJ nº 82.581.406/0001-70), a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o 
Estado de Rondônia, com o descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do TCE-RO, pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do art. 7° da Lei 10.520/02, e 
art. 12, VI da Resolução n° 141/2013/TCE-RO, em razão da comprovada falta cometida no decorrer do Pregão Eletrônico nº 45/2019/TCE-RO, prevista no art. 7º da 
Lei nº 10.520/2002, consistente na não manutenção da proposta ofertada." 

3. Autoridade Julgadora 

Secretária-Geral de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

4. Trânsito em julgado 

17.07.2020 

5. Observação 

A penalidade aplicada à empresa constará no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, da 
Resolução n° 321/2020/TCE-RO. 

Porto Velho, assinado e datado eletronicamente. 
 
 
MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO 
Secretária Substituta de Licitações e Contratos 

 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

Termo de Penalidade nº 22/2020/SELIC 
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PROCESSO SEI: 002112/2020 
CONTRATO: 08/2019/TCE-RO 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – TCE/RO 
CONTRATADA: SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI, inscrita sob o CNPJ n° 15.510.770/0001-51 

1. Falta imputada 

Atraso injustificado de 9 (nove) dias para a execução total da instalação de 22 (vinte e duas) câmeras no Anexo III do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

2. Decisão Administrativa 

“APLICO à empresa SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP (CNPJ nº 15.510.770/0001-51), a penalidade de multa moratória, no importe de R$ 273,12 (duzentos e 
setenta e três reais e doze centavos), correspondente a 2,97% (dois inteiros e noventa e sete centésimos por cento) sobre o valor do contrato executado com atraso, 
retido cautelarmente, com base na alínea “a”, do inciso II, do item 13.1, do Contrato nº08/2019/TCE-RO, em razão da comprovação do atraso injustificado de 9 (nove) 
dias para execução total da instalação de 22 (vinte e duas) câmeras no Anexo III deste Tribunal.” 

3. Autoridade Julgadora 

Secretária Geral de Administração do TCE/RO 

4. Trânsito em julgado 

24.09.2020 

5. Observação 

A penalidade aplicada à empresa constará no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, da 
Resolução n° 321/2020/TCE-RO. 

Porto Velho, assinado e datado eletronicamente. 

MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO 
Secretária Substituta de Licitações e Contratos 

 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

Termo de Penalidade nº 23/2020/SELIC 
 
PROCESSO SEI: 000940/2020 
ORDEM DE FORNECIMENTO: 62/2019/TCE-RO 
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – TCE/RO 
CONTRATADA: ABC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 34.749.515/0001-00 

1. Falta imputada 

Atraso injustificado de 28 (vinte e oito) dias na execução total da Ordem de Fornecimento n. 62/2019/TCE-RO. 

2. Decisão Administrativa 

“Aplica-se à empresa ABC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ n° 34.749.515/0001-00), a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base na alínea “d” da 
Ordem de Fornecimento n° 62/2019 c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93 e inciso I do art. 12 da Resolução n° 141/2013/TCE-RO, em razão da ausência de argumento 
válido capaz de isentá-la de culpa quanto ao comprovado atraso injustificado de 28 (vinte e oito) dias para execução total do contrato.” 

3. Autoridade Julgadora 
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Secretária Geral de Administração do TCE/RO 

4. Trânsito em julgado 

25.09.2020 

5. Observação 

A penalidade aplicada à empresa constará no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, da 
Resolução n° 321/2020/TCE-RO. 

Porto Velho, assinado e datado eletronicamente. 

MICHELE TRAJANO DE OLIVEIRA PEDROSO 
Secretária Substituta de Licitações e Contratos 
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