TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
LEI COMPLEMENTAR N. 692, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a correção de distorções
remuneratórias existentes na carreira
auditoria, inspeção e controle.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º Esta Lei Complementar tem por finalidade corrigir distorções remuneratórias
existentes na carreira auditoria, inspeção e controle, decorrentes de decisões judiciais que
asseguraram a parcela dos seus integrantes a incorporação de benefícios originados da forma
de cálculo da gratificação de produtividade e da transição do regime da Lei Complementar nº
154/96 para o da Lei Complementar nº 307/04.
Parágrafo único. As decisões judiciais referidas no caput são as proferidas nos processos
com os seguintes números: 0038065-34.2007.822.0001, 0038111-23.2007.822.0001,
0037948-43.2007.822.0001,
0192137-76.2007.822.0001,
0204860-30.2007.822.0001,
0038103-46.2007.822.0001,
0037980-48.2007.822.0001,
0192145-53.2007.822.0001,
0038049-80.2007.822.0001,
0204895-87.2007.822.0001,
0204887-13.2007.822.0001,
0204879-36.2007.822.0001,
038138-06.2007.822.0001,
0038510-52.2007.822.0001,
0190207-23.2007.822.0001, 0192358-59.822.0001 e 0038120-82.2007.8.22.0001.
Art. 2º Com o fim de atender ao disposto no artigo anterior, fica assegurada a concessão
de verba aos servidores atuais e futuros da carreira auditoria, inspeção e controle, não
contemplados com as decisões judiciais exaradas nos processos indicados no parágrafo único
do artigo anterior, nos seguintes valores:
I – aos Auditores de Controle Externo: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); e
II – aos Técnicos de Controle Externo: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
§ 1º Os valores dispostos no caput serão integrados à remuneração dos agentes públicos
referidos, observada a Lei de Responsabilidade Fiscal, no percentual de 25% (vinte e cinco
por cento) a partir de outubro de 2012 e 75% (setenta e cinco por cento) a partir de maio de
2013.
§ 2º Não terão direito à verba prevista neste artigo os servidores já beneficiados com
essa incorporação em decorrência das decisões judiciais proferidas nos processos relacionados
no parágrafo único do artigo anterior, bem como os servidores que se beneficiarem da mesma
verba por força de outras decisões judiciais.
§ 3º O direito à incorporação dessa verba fica na dependência do cumprimento da
seguinte condição:
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I – para os agentes públicos que não ingressaram com ação judicial: comprovação da
renúncia da faculdade de postular o reconhecimento do direito à obtenção dessa verba com
efeito retroativo; e
II – para os agentes públicos que são parte dos processos nº 025162122.2007.8.22.0001, 0004745-85.2010.8.22.0001, 0251158-12.2009.8.22.0001, 025213334.2009.8.22.0001, 0004747-55.2010.8.22.0001, 0295320-29.2008.8.22.0001, 200673959.2006.822.0000 e 0216767-31.2009.8.22.0001, mas que até a aplicação desta Lei
Complementar não obtiveram decisão assecuratória da incorporação dessa verba:
comprovação da desistência do pedido judicial de incorporação dessa verba e da renúncia da
faculdade de postular o reconhecimento do direito à obtenção dessa verba com efeito
retroativo utilizando como fundamento esta Lei Complementar.
Art. 3º A efetivação da incorporação da verba prevista no artigo anterior somente
ocorrerá se os levantamentos e ensaios realizados pelo Tribunal de Contas revelarem, com
base na receita arrecadada e na perspectiva futura de arrecadação, que no exercício em
questão e nos dois subsequentes não será violado o limite prudencial de despesa com pessoal
do Tribunal de Contas de 0,99% da Receita Corrente Líquida Estadual.
§1º Se houver a perspectiva da violação referida no caput, os levantamentos e ensaios
devem ser repetidos, sucessivamente, reduzindo-se, dos percentuais previstos no artigo
anterior, a cada ensaio, cinco pontos percentuais, até que se obtenha um montante a ser
incorporado consentâneo com o limite prudencial.
§ 2º Verificada a impossibilidade da incorporação total conforme o disposto no artigo
anterior, a cada mês subsequente devem ser repetidos os levantamentos até que seja possível a
incorporação integral.
§ 3º A perspectiva da impossibilidade de incorporação da verba nos termos previstos no
artigo anterior não impede a realização de outras despesas com pessoal pelo Tribunal de
Contas.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Contas.
Parágrafo único. Os reflexos financeiros decorrentes desta Lei Complementar deverão
ser adequados, sempre que necessário, para enquadrar o Tribunal de Contas ao limite de
despesa com pessoal fixado na Lei Complementar Federal nº 101/00.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 03 de dezembro de 2012, 124º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador
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