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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 66/2019/TCE-RO 

 

 
Dispõe sobre a Implantação do Índice de 

Efetividade da Gestão Estadual (IEGE) no 

Estado de Rondônia. 
 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais; 

 

CONSIDERANDO as atribuições estabelecidas ao Tribunal de Contas pelo 

artigo 49 da Constituição do Estado de Rondônia; 

 

CONSIDERANDO que ao Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência 

e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir instruções 

normativas sobre matérias de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe 

devam ser submetidos, sendo-lhe facultado exigir a remessa de documentos e informações 

que considerar necessários ao desempenho de tais atribuições, obrigando o seu cumprimento, 

sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 2º, c/c o artigo 3º da Lei Complementar nº 

154/96; 

 

CONSIDERANDO o alinhamento das ações de controle externo ao Plano 

Estratégico 2016-2020, em especial, com vistas ao alcance do objetivo estratégico 03 - Induzir 

o aperfeiçoamento das políticas públicas; 

 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas aderiu ao Acordo de 

Cooperação Técnica e Operacional nº 001/2016, celebrado entre o Instituto Rui Barbosa - IRB 

e os Tribunais de Contas dos Estados de São Paulo (TCE-SP) e de Minas Gerais (TCE-MG) 

cuja finalidade é a de compartilhar instrumentos de medição de desempenho, boas práticas da 

gestão pública brasileira e os conhecimentos deles advindos, bem como auxiliar e subsidiar a 

ação fiscalizatória exercida pelo controle externo; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que as informações apuradas contribuirão para 

o aprimoramento das atividades de controle externo, servirão de consulta permanente para o 

exercício da cidadania e como importante instrumento de melhoria das políticas públicas 

estaduais; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Governo do Estado de Rondônia, por meio de suas Secretarias, 

Controladoria-Geral e demais órgãos responsáveis, deverá responder os questionários do 

Índice de Efetividade da Gestão Estadual – IEGE anualmente, o qual tem a finalidade de 
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avaliar e fomentar o aperfeiçoamento das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, além 

de contribuir com o aperfeiçoamento do controle social. 

 

§1º As informações para preenchimento dos questionários serão referentes ao 

exercício anterior ao ano da aplicação; 

 

§2º Será disponibilizado ao Governo do Estado o Manual do IEGE no qual 

constarão as orientações para preenchimento dos questionários, prazo para respostas, 

metodologia, pontuação, regras das faixas de resultados, entre outras informações necessárias; 

 

§3º A responsabilidade pelo preenchimento e envio dos questionários é 

atribuída ao Chefe da Controladoria-Geral. Nos casos de impedimento deste, a 

responsabilidade deverá ser do Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, 

sendo devidamente justificado ao Tribunal de Contas; 

 

§4º Os questionários e o cronograma do IEGE serão disponibilizados no portal 

do TCE-RO.  

  

Art. 2º Os questionários a que se refere o art. 1º serão estabelecidos pela Rede 

Nacional de Indicadores Públicos – REDE INDICON, conforme Acordo de Cooperação 

Técnica e Operacional nº 001/2016, os quais comporão o IEGE Brasil. 

 

§1º As dimensões avaliadas são: educação (i-EDUC), saúde (i-SAÚDE), 

planejamento (i-PLANEJ), gestão fiscal (i- FISCAL), meio ambiente (i-AMB), segurança 

pública (i-SEGP), desenvolvimento econômico (i-DES) e Governança. 

 

§2º O preenchimento dos questionários é obrigatório, sujeitando os 

responsáveis à aplicação de sanções previstas na Lei Complementar nº 154/1996/TCE-RO; 

 

§3º A validação dos dados informados ao Tribunal de Contas pode ser feita in 

loco ou por meio da utilização de outros dados oficiais, bem como da informação disponível 

nos sistemas internos; 

 

Art. 3º O resultado do índice será disponibilizado no portal do TCE-RO, 

conforme a metodologia constante no Manual do IEGE. 

 

Art. 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Porto Velho, 10 de junho de 2019. 

 

 

(assinado eletronicamente) 

EDILSON DE SOUSA SILVA 

Conselheiro Presidente 
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