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APRESENTAÇÃO 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por intermédio da Escola Superior de Contas – 

ESCon, vem atuando no desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus Membros, Servidores, Jurisdicionados 

e sociedade, oferecendo-lhes palestras, cursos, fóruns e outras atividades de cunho didático-pedagógicos 

com uma visão preventiva na busca da efetividade na Gestão Pública o que compreende a junção da boa 

prática da eficiência e eficácia dos recursos públicos focado na visão do Planejamento Estratégico 2016-

2020 do TCE-RO. Neste sentido, buscou-se por meio de ações educacionais eficazes e eficientes o 

aperfeiçoamento dos procedimentos institucionais desempenhados por esta Corte de Contas e pelo 

Ministério Público de Contas, para que haja resultados na tão esperada efetividade da gestão pública. 

Tem ainda a ESCon buscado diuturnamente, por meio de ações e programas de capacitação 

continuada, o desenvolvimento profissional dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

bem como a difusão de conhecimentos aos jurisdicionados e sociedade, contribuindo sobremaneira com a 

oferta de cursos de formação sequencial nas áreas correlatas, para a efetividade do exercício de controle 

externo na gestão dos recursos públicos, cujo foco principal consiste numa gestão pública eficaz. 

Destaca-se ainda que todas as ações didático-pedagógicas da ESCon estão alinhadas com o 

Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 2016-2020, nos objetivos: 2 – 

Fomentar a transparência na gestão dos jurisdicionados – Criar mecanismos para reconhecimento dos 

jurisdicionados cuja gestão seja mais transparente; Fomentar melhores práticas para aplicação da Lei de 

Transparência; 3 – Induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas; 4 – Combater o desperdício de 

recursos públicos – Ampliar o número de ações pedagógicas junto à sociedade; 5 – Ampliar o 

reconhecimento social do Tribunal de Contas – Ampliar a comunicação e a interação com a sociedade; 7 – 

Desenvolver a governança organizacional – Fomentar iniciativas voltadas para o comportamento ético; 11 

– Implementar a gestão da inovação – Compartilhar as inovações bem sucedidas, dentre outros. 

Destarte, a considerar a missão constitucional que toca às Cortes de Contas, consubstanciada na 

fiscalização eficiente e controle da gestão pública, foi então que a Escola Superior de Contas – ESCon/TCE-

RO instituiu o Programa de Capacitação Continuada desenvolvido no exercício de 2017 e implementada 

durante o exercício de 2018. 

Assim como o Programa de Capacitação extensivo à sociedade, que se constituiu em um 

mecanismo fortalecedor do controle social garantindo a efetividade na consecução das políticas públicas. 

Desse modo, o Programa de Capacitação Continuada da ESCon fomenta a participação de Membros e 

servidores desta Corte, Ministério Público de Contas, de seus jurisdicionados, comunidade acadêmica e 

sociedade em geral, desenvolvendo seu papel pedagógico e preventivo, por intermédio de ações que 

possibilitem e permeiem a disseminação do conhecimento, pressuposto fundamental para a boa prática na 

gestão pública. 
 

APRESENTAÇÃO 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa - ESCon, vinculada ao 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, foi criada por meio da Lei Complementar nº 659, de 13 de abril 

de 2012, e se destina, essencialmente, a promover a capacitação, qualificação, treinamento e o 

desenvolvimento das competências dos servidores dos órgãos jurisdicionados e das entidades não 

jurisdicionadas, in verbis: 

Art. 1º. Fica criada a Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota 
Uchôa ESCON, unidade vinculada ao Tribunal de Contas do Estado, que se destina, 
essencialmente, a promover em caráter privativo a capacitação, qualificação, 
treinamento e o desenvolvimento das competências dos agentes do Tribunal de Contas 
do Estado e Ministério Público de Contas, dos órgãos jurisdicionados e dos funcionários 
e colaboradores de entidades não jurisdicionadas e outros profissionais alcançados 
pela missão institucional do Tribunal de Contas do Estado. 
 

A unidade tornou-se responsável pelo aprimoramento profissional do capital humano do TCE e 

de seus jurisdicionados, como também da sociedade civil. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Na forma do que dispõe o §2º do art. 39 da Carta Magna, a União, os Estados o Distrito Federal e 

os Municípios manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, senão vejamos: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de 
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 
designados pelos respectivos Poderes.  

.............................. 
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação 
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a 
celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.   

 

Desta feita a Escola Superior de Contas, em atendimento aos preceitos constitucionais, mantém-

se atuante na busca constante pelo conhecimento específico e/ou que subsidie as atividades inerentes a 

excelência no atendimento ao público. 

 

ASP APRESENTAÇÃO 
 

A proposta pedagógica primordial da ESCon é oferecer cursos de cunho técnico-científicos, por 

meio de programas de capacitação continuada, em todas as áreas de interesse da Administração Pública, 

sempre com a preocupação de não apenas formar ótimos técnicos, mas, principalmente, qualificar pessoas 

para uma administração pública humanista, preocupada em atender o usuário/cidadão em todos os níveis 

e aspectos da quadra do controle externo, que é de competência constitucional desta Corte de Contas. 

ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO JOSE RENATO DA FROTA UCHOA (ESCon/TCE-RO) 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

ASPECTOS OPERACIONAIS 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 23 pág(s) assinado eletronicamente por Rosane S. Pereira e/ou outros em 05/02/2019.



 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Escola Superior de Contas 

7 
 

A
 c

h
a

v
e

 p
a

r
a

 o
 c

o
n

h
e

c
i
m

e
n

t
o

 n
a

 A
d

m
i
n

i
s

t
r

a
ç

ã
o

 P
ú

b
l
i
c

a
 

O Programa de Capacitação da ESCon/TCE-RO tem como meta seguir a trilha de aprendizagem 

em gestão de competências com foco em pessoas e processos, como valorização do capital humano, 

motivando e capacitando os servidores para desenvolver, com qualidade, eficácia e efetividade, as suas 

funções laborais. 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A atuação da Escola Superior de Contas sedimenta-se no desenvolvimento das atividades voltadas, 

especificamente, para o aperfeiçoamento profissional, cujo objetivo é o desenvolvimento de competências dos 

servidores internos do TCE-RO e em ações educacionais voltadas aos jurisdicionados e à sociedade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre todas as ações desta Corte de Contas, sob a interveniência da Escola Superior de Contas, 

estão as capacitações destinadas ao aperfeiçoamento de forma contínua do capital humano, por meio de 

programas de Pós-Graduação “lato e stricto sensu” (Especialização, Mestrado e Doutorado) nas áreas de: 

 Direito; 

 Administração Pública; 

 Economia; 

 Ciências Contábeis; e  

 Letras 

Especializações que se enquadram na especificação de “com” ou “sem” ressarcimentos em 

instituições públicas e/ou privadas. 

 

 
 

PARTICIPAÇÃO EM  EVENTOS DE PÓS GRADUAÇÃO “LATO E STRICTO SENSU” 

ATUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS 

Capital  Humano do  

TCE-RO 

 

Jurisdicionados  

 

Sociedade 
PILARES 

 Trilhas de Aprendizagem 

e Desenvolvimento de 

Competências  

DO TCE-RO 

Capacitação Continuada 

(Membros, Servidores do TCE-RO, 

Jurisdicionados e Sociedade 

Controle social ATUAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

ESCOLA  SUPERIOR  DE  CONTAS  –  ESCon-RO 
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APRESENTAÇÃO 
 

Com vistas a promover com efetividade a capacitação continuada de seus membros e servidores, 

esta Corte de Contas tem ofertado a possibilidade de participação em eventos locais e nacionais que 

aumentem a performance de sua equipe técnica, desenvolvendo assim um serviço de qualidade à 

sociedade, entre eles podemos elencar congressos jurídicos, eventos de auditorias e controle, entre outros. 

APRESENTAÇÃO 
 

As capacitações realizadas na sede do TCE/RO, sob a coordenação da Escola Superior de Contas, 

que são ofertadas aos Membros, servidores, jurisdicionados e sociedade, mantêm a mesma qualidade 

técnica em relação aos eventos pedagógicos realizados fora do Estado, uma vez que os instrutores 

contratados são profissionais de renome nacional e internacional, muitas das vezes são os mesmos 

instrutores das capacitações realizadas fora do Estado, mantendo sempre o conteúdo, ementário e material 

didático-pedagógico totalmente voltada para a especificidade que o pleito exige. Isso mostra que a Corte de 

Contas prima pela qualidade e primazia na efetivação das ações pedagógicas. 

APRESENTAÇÃO 
 

Visando cumprir com a sua missão institucional, a Escola Superior de Contas, dentro da 

programação anual de eventos pedagógicos, oferta mensalmente capacitações e aperfeiçoamentos 

direcionados ao aprimoramento dos seus jurisdicionados e sociedade, sob temas e matérias afetas à 

Administração Pública, elencadas pelos entes. 

As capacitações são realizadas tanto na sede quanto nos polos circunvizinhos que sediam as 

Secretarias Regionais do TCE, como também em locais sinalizados pelos solicitantes que, em parceria, 

viabilizam o aperfeiçoamento in company. 

APRESENTAÇÃO 
 

Dentre as ações programadas e realizadas no exercício, coordenadas pela a Escola Superior de 

Contas destinadas à sociedade, especificamente a comunidade estudantil, cita-se em especial, o Programa 

TCendo Cidadania, uma parceria entre a ESCon e a Ouvidoria, cuja finalidade precípua é aproximar o 

Tribunal de Contas da comunidade, promovendo o exercício da cidadania.  

Durante o exercício a ESCon acompanhou e coordenou o Programa Boas Contas, uma parceria 

entre a Corte de Contas e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). 

Oportuno ressaltar que nos últimos anos essa Corte de Contas tem desenvolvido e/ou agregado 

ferramentas que fomentam a aproximação do TCE com a Comunidade, não somente a comunidade 

estudantil como também a sociedade civil, por meio do Portal de transparência “tô no Controle” e do 

aplicativo “Opine aí” temáticas essas utilizadas durantes palestras proferidas por servidores e coordenadas 

pelos setores da Ouvidoria e ESCon.  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS FORA DA SEDE 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNOS 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NA SOCIEDADE  
 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 23 pág(s) assinado eletronicamente por Rosane S. Pereira e/ou outros em 05/02/2019.
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APRESENTAÇÃO 

 

 Dentre as atividades programadas para ocorrerem durante o exercício em pauta, há também 

aquelas demandas oriundas dos entes jurisdicionados e as de caráter excepcional demandada pelos 

setores que compõe o Tribunal de Contas. 

 Esses eventos necessitam de parceria no que tange sua realização, seja a disponibilização de 

instrutor, espaço físico ou quaisquer outras atividades que fomente a capacitação idealizada e autorizada 

pelos presidentes do TCE e Escola Superior de Contas, conforme preceitua a legislação pertinentes a ESCon 

referente à capacitação, aperfeiçoamento e /ou treinamento. 

Dentre essas solicitações podemos citar como demandante a Controladoria Geral do Estado/CGE, 

Defensoria Pública/DPE, Conselho de alimentação de Ariquemes, Secretaria Estadual de Saúde/SESAU, 

Secretaria Estadual de Educação/SEDUC, Prefeitura Municipal de Porto Velho, entre outros.   

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Dentre as atividades pertinentes a ESCon, conforme Lei Complementar nº 659-

2012, em que nomeia a responsabilidade de “promover a capacitação, 

qualificação, treinamento e o desenvolvimento das competências dos servidores 

dos órgãos jurisdicionados e das entidades não jurisdicionadas”, encontramos 

também as ações inseridas no sistema Chanel, no qual estão elencadas as Ações 

Pedagógicas Planejadas - TCE-RO e Aumentar a abrangência das capacitações 

destinadas aos servidores. 

 Deste modo a ESCon esteve presente nas ações referente a divulgação das ferramentas Portal de 

Transparência e do aplicativo “Opine ai”, em participações durante a realização da Ação Global promovida 

pelo SESI – seccional de Porto Velho e na Feira de Ciência do Instituto Federal de Rondônia/ IFRO. 

Oportuno ressaltar que durante o exercício de 2018, em todas atividades promovidas foi distribuída 

coletânea de livros as entidades jurisdicionadas (Estado e Municípios), contendo os exemplares de: 

 Carta de serviço ao cidadão; 

 Revista ambiental (gibi); 

 Revista TCE “ o que é e o que faz” (gibi); 

 Manual de Auditoria Financeira; 

 Manual de Consulta; 

 Manual de Legislação Básica; 

 Manual de Gestão Municipal; 

 Manual do Gestor Público;  

 Painel de Controle. 

APOIO LOGISTICO 

AÇÃO FILANTRÓPICA - TRIBUNAL MAIS PERTO DA SOCIEDADE 

 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 23 pág(s) assinado eletronicamente por Rosane S. Pereira e/ou outros em 05/02/2019.
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APRESENTAÇÃO 

 

 Em consonância com a Resolução n. 180/2015 e a Resolução n. 264/2018, a ESCon com vistas a 

promover melhorias em suas ações, tanto no que se refere ao atendimento dos capacitados como a 

adequação das instalações físicas, idealizando, projetado, acompanhando e implementando ações, estas 

especificadas abaixo. 
 

 Edital de chamada interna para a concessão de incentivo ao estudo de idioma estrangeiro para 

os servidores ativos do Tribunal de Contas (Edital n. 003/2018, de 30 de julho de 2018); 
 

 Projeto de ampliação da estrutura física da Escola de Contas e Biblioteca, Idealização, 

estruturação e efetivação da nova sede da Escola de Contas. 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

As Bibliotecas Eleonora Joffely de Menezes mantem seu acervo 

constantemente atualizado, visando atendimento de qualidade dispensadas 

aos seus usuários. Desta feita e sempre antenada nas novidades do mundo 

moderno, adquiriu e disponibilizou, durante o exercício, a Plataforma 

Fórum, com livros digitais cujas temáticas são pertinentes à Administração 

Pública. 

Acompanhando as mudanças institucionais e subsidiando as atividades da Secretaria de 

Processamento e Julgamento participou da equipe, em reuniões e ações pautadas as novas ferramentas de 

trabalhos, da Coordenação de Jurisprudência e Estruturação do Tesauro. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Com vistas a aproximação do Tribunal de Contas do Estado com a 

sociedade civil e comunidade estudantil, a ESCon em parceria com a 

Ouvidoria de Contas implementou o programa “TCendo Cidadania”. 

Programa este com intuito de fomentar o controle social e divulgar as ações 

desta Corte de Contas. 

O programa conta com palestras realizadas nas escolas públicas estadual e municipal, cuja 

temática são as atividades realizadas na Corte de Contas, tais como a fiscalização do erário.  

A ESCon busca ampliar os conhecimentos da comunidade estudantil do ensino fundamental e 

médio; grupo este em fase aquisição de conhecimento, haja vista que o supervisionamento cabe, também, 

ao cidadão, torna-se os olhos dos órgãos fiscalizadores, sobre os gastos dos recursos públicos.  

PROJETOS ACOMPANHADOS E FINALIZADOS 

BIBLIOTECA EM AÇÃO 

PROGRAMA TCendo CIDADANIA 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 23 pág(s) assinado eletronicamente por Rosane S. Pereira e/ou outros em 05/02/2019.
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Durante o exercício de 2018 as capacitações percorreram todo o Estado de Rondônia, perfazendo 

um total de 5.519 alunos e 281 horas aulas empreendidas. Desses 3245 capacitados, foram na capital, com 

141 horas aulas e nos municípios 2274 capacitados com 140 horas aula, conforme discriminação no quadro 

abaixo discriminado. 

      

DADOS DO PROGRAMA TECedndo CIDADANIA - 2018 

Data de Início: 19/09/2018 

Data do Término:19/11/2018 

Tempo computado: ano  

ESCOLAS -CAPITAL AL H/A ESCOLAS INTERIOR AL H/A 

E.E.E.F.M. Orlando Freire 204 12 EEEFM Maria de Abreu Bianco 206 18 

E.E.E.F.M. Flora Calheiros Cotrin 429 12 EEEFM Buriti 334 14 

E.E.E.F.M. Governador  Araujo Lima 162 14 EEEFM Marechal Rondôn 111 10 

Colégio Tiradentes da P. Militar Jaci 172 8 EEEFM Mario Conceição de Souza 441 22 

EEEFM Getúlio Vargas 119 6 EEEFM CEEJA Machadinho do Oeste 165 7 

E.E.E. F.M Rio Branco 102 8 EEEFM Mato Grosso 107 7 

EEEFM Murilo Braga 230 16 EEEFM Aurélio Buarque de H. Ferreira 211 22 

EEEFM Risoleta Neves 212 15 EEEFM Laurindo Rabelo Alto Paraíso 397 18 

EEEFM Gov. Jesus Burlamaqui 
Hosannah 146 15 EEEFM Anísio Teixeira Ariquemes 302 22 

EEEFM Prof. Daniel Neri da Silva 219 15   2274 140 

Total de alunos na Capital  1995 121       

          

   

 

        

         

          

Total de alunos na capital 1995  

  

  

Total de alunos no Interior 2274    

Total Geral de alunos 4269    

      

      

      

      

Total de horas aula na capital 121    

Total de horas aula no Interior 140  

  

  

Total Geral de horas aula 261    

      

        
 
Nota: 1250 (mil, duzentos e cinquenta) participantes, no II trimestre na capital e 20 (vinte) h/a. 

 

 

 

 

121

140
261

Total de horas
aula na capital

Total de horas
aula no Interior

Total Geral de
horas aula

1995

2274

4269

Total de alunos
na capital

Total de alunos
no Interior

Total Geral de
alunos
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APRESENTAÇÃO 

 

De acordo com a Lei Complementar nº 659/2015, as ações da Escola Superior de Contas serão 

norteadas segundo os seguintes princípios: gestão por competências, educação continuada, valorização 

profissional e gestão do conhecimento 

Pautados nesses princípios a ESCon realizou os cursos constantes da programação anual de 

capacitação e aperfeiçoamento, eventos esses direcionados ao público interno e externo, entre os quais, 

servidores da esfera municipal ou estadual e comunidade em geral. 

 

Dentre os eventos de grande vulto que marcaram o exercício de 2018 estão: 

1. Seminário Fechando as Contas, regras e orientações para gestores do Poder Executivo Estadual em Fim 

de Mandato;  

2. VII Fórum de Direito Constitucional e Administrativo Aplicado aos Tribunais de Contas, realizado no 

município de Porto Velho; 

3. Organizações Sociais de Saúde (OSS): a experiência goiana na visão do controlador e do controlado;  

4. 5º,  6º e 7º Encontro Técnico de implantação do Programa de Modernização e Governança das Fazendas 

Municipais e Desenvolvimento Econômico Sustentável dos Municípios de Rondônia – PROFAZ, realizado no 

município de Vilhena, Cacoal e Ariquemes; 

5. Curso: Refletindo o Direito e a atuação institucional dos TC’s no Brasil”; 

6. Curso Formação para Oficiais da PMRO; 

7. Seminário Estudos Avançados em Contabilidade Pública; 

8. Curso Auditoria Governamental; 

9. Workshop 16 dias de ativismo em combate a violência a mulher; 

10. Curso Mineração de Dados; 

11. Curso Liderança Contemporânea; 

12. PATRIMÔNIO PÚBLICO: Procedimentos Contábeis de Avaliação, Reavalição, Redução ao Valor 
Recuperável, Depreciação, Amortização e exaustão de Bens Móveis e Imóveis; 

13. Curso O controle Social e as Novas Diretrizes dos Conselhos de Saúde 

14. Curso condutores de transporte coletivo e de carga; 

15. Curso Redação Oficial; 

16. Curso Regime Diferenciado de Contratações – RDC; 

17. Curso Parceria Público Privada - PPP 

EVENTOS REALIZADOS 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
Documento de 23 pág(s) assinado eletronicamente por Rosane S. Pereira e/ou outros em 05/02/2019.
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APRESENTAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

As atividades da Escola Superior de Contas são realizadas pelos servidores que compõem o quadro 

de pessoal, conforme apresentado abaixo: 

Quadro de Pessoal da Escola de Contas/TCE-RO - 2018 

Fonte: Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchoa/ESCon/TCE-RO. 

1) Doutor em Ciência Jurídica; 
4) Pós-graduanda em Documentos Jurídicos; 
5) Bacharel em Direito e Mestrado em Letras; 
6) Doutora em Ciência Política; 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A ESCon dispõe de 1 (uma) sala de aula, com capacidade para atender 60 (sessenta) participantes, 

e 1 (um) laboratório de informática com capacidade para 16 (dezesseis) participantes e, ainda, os seguintes 

equipamentos para viabilizar a estrutura pedagógica: 

● vinte (20) cadeiras estofadas com braço, na cor azul; 

● cinquenta (50) cadeiras estofadas com braço, na cor preta; 

● dois (2) quadros brancos; 

● três (3) data-show (retroprojetor); 

● duas (2) estantes e (1) geladeira; 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Superior de Contas busca diuturnamente dar efetividade nas ações empreendidas e 

concretizadas, com o propósito de devolver à sociedade um produto de qualidade. Nesse sentido, foram 

desenvolvidas ao logo do exercício de 2018 uma série de eventos e ações, dentro das atribuições desta 

Escola Superior de Conta, conforme a seguir: 

N. Ordem Especificação 
Servidores com vínculo Servidores Comissionados 

Superior Médio Superior Médio 

1 Advogado 1 - - - 

2 Bacharel em Direito 2 - 1 - 

3 Administrador - - 1 - 

4 Bibliotecário 1 - - - 

5 Letras/Português 1 - - - 

6 Pedagogia - - 1 - 

7 Assistente de Gabinete - - 1 - 

8 Assessor do Diretor - - 1 - 

9 Estagiário de nível superior - - 2 - 

ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E ESTRUTURAIS DA ESCon/TCE-RO 

 

RECURSOS HUMANOS EM ATIVIDADE NA ESCon/TCE-RO 

 

ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DISPONIBILIZADAS PELA ESCon/TCE-RO 

 

AÇÕES DA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2018 

 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
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APRESENTAÇÃO 

 

Durante o exercício de 2018, a ESCon realizou 171 (cento e setenta e um) ações, relacionadas a 

capacitação.  

As atividades contaram com 12.794(doze mil setecentos e noventa e quatro) participações, sendo 

1.845(mil, oitocentos e quarenta e cinco) participações de servidores desta Corte, uma vez que, para o 

processo de capacitação continuada, se faz necessário que o mesmo servidor possa participar de diversas 

ações pedagógicas; 5.430(cinco mil quatrocentos e trinta) participações de jurisdicionados e 5.519 (cinco 

mil quinhentos e dezenove) participações da sociedade.  

Para o desenvolvimento das 171(cento e setenta e uma) atividades a ESCon contou com o auxílio 

de 323(trezentos e vinte e três) instrutores/facilitadores em 6.901 (seis mil novecentos uma) horas de 

trabalho/estudo, incluindo as capacitações realizadas por terceirizados aos nossos servidores, fora do 

Estado. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Tabela 1.  -     Capacitação dos públicos interno, externo/jurisdicionados e sociedade 
Período: 2018 

Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon. 

 

 
Tabela 1: Natureza das atividades realizadas 

ITEM Natureza 
1.  Capacitação – Servidores públicos internos 

2.  Capacitação - Servidores públicos externos e sociedade. 

3.  Acervo Bibliográfico (periódicos,  acervo digital, serviços) 

4.  Serviços de circulação e referência 
Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon 

 

CAPACITAÇÕES 

PÚBLICO 

TOTAL 
INTERNO 

(restrito aos 
servidores do TCE-

RO) 

INTERNO E EXTERNO 

Servidores do 
TCE-RO 

Jurisdicionados Sociedade 

Participações 1.337 508 5.430 5.519 12.794 

Eventos 129 76 02 207 

Instrutores 156 139 28 323 

Horas de estudo 5.334 1.286 281 6.901 

 

CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 

 

CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 

 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
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Tabela 2: Atividades realizadas 
ITEM Atividades Realizadas 

01 
Acompanhamento de educação continuada, Pós-Graduação Strictu Sensu, de 
servidores do TCE-RO (Mestrado). 

02 
Acompanhamento de educação continuada, Pós-Graduação Strictu Sensu, de 
servidores do TCE-RO (Doutorado). 

03 Acompanhamento de capacitações de servidores do TCE-RO, fora da sede. 

04 
Coordenação de Eventos: Cursos, Seminários, Fóruns, congressos entre outros 
realizados e coordenados pela ESCon. 

Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon 

 

Tabela 3. -  Capacitação restrita ao público interno (servidores do TCE-RO) 
Período: 2018 

Capacitação Continuada 

Atividade Temática Local Participantes Instrutores 
Horas de 

estudo 

Mestrado 
(acompanhamento) 

Administração Pública 
Ciência Jurídica 
Letras 
Ciências Contábeis  

Unir 
Univale  

Unir  
(concluído em abril) 

02 
05 
01 
08 

16 960 

Total  - 16   

Doutorado 
(acompanhamento) 

Administração 
Ciências Políticas  

USP 
UFRGS/Univale 

01 
05 

06 1020 

Total  - 06 - - 

Cursos 
Diversas temáticas 
alusivas a 
administração pública 

PVH e 
Regionais 

1.315 134 3.354 

Total 1.337 156 5.334 
Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon 

 

Tabela 4. -  Capacitação realizadas fora do Estado de Rondônia 
 

Período:  -2018 

Capacitação 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 2018 

Eventos 08 11 23 23 65 
Participantes 12 19 52 52 135 
Instrutores 08 11 23 23 65 
Horas de 
Estudo 

72 272 536 741 1.621 

 

Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon 
 

Tabela 5. -  Públicos interno e externo (jurisdicionados e sociedade) capacitados, por atividade 
Período: 2018 

Capacitação 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 2018 

Participantes 510 3.222 2.262 5.463 11.457 
Eventos 6 19 34 19 78 
Instrutores 8 88 23 48 167 
Horas de Estudo 96 330 604 537 1.567 

 

Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
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Em atendimento a Resolução n. 180/2015, a qual norteia a participação, em capacitações e 

aperfeiçoamento, na modalidade de Latu e Stricto Sensu, destinado aos servidores desta Corte de Contas, 

cuja redação “Dispõe sobre o ressarcimento parcial das despesas decorrentes de curso de pós-graduação 

lato ou stricto sensu”. 

Desta feita a Escola Superior de Contas coordenou e acompanhou 136 participações, em 62 

(sessenta e dois) eventos realizados fora do Estado, distribuído conforme tabela abaixo. 

 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 
12 22 10 01 10 19 23 12 25 02 136 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Superior de Contas, no exercício de 2018, comprometeu-se a desenvolver 4 (quatro) 

ações de cunho estratégico voltadas as melhorias, focando na efetividade de suas ações, a seguir 

discriminadas: 

01 - Aumentar a abrangência das capacitações destinadas aos servidores, jurisdicionados e sociedade. 

Durante o exercício em epigrafe a Escola Superior de Contas procurou efetivar as ações 

programadas, com foco na melhoria constante dos serviços ofertados aos servidores aos jurisdicionados e 

sociedade, tais como: 

 Definir as trilhas de aprendizagem a ser implementadas; 

 Definir projeto com foco na sensibilização da correlação de aperfeiçoamento pedagógico com 

a atividade fim do TCE; 

 Inserir as indicações no calendário anual de capacitações da ESCon; 

 Realizar pesquisa com foco na melhoria da oferta das capacitações – servidores. 

Nesse exercício aumentamos consideravelmente a abrangência de nossas ações, haja vista que 

coordenamos atividades de mestrados, doutorados e dos cursos fora do estado, dando pareceres técnicos 

e fundamentados, para participação de membros e servidores, sempre visando a atividade fim e a 

economicidade dos recursos destinados a esta Corte. 

No tocante aos Jurisdicionados e Sociedade o mesmo se deu: aumentamos consideravelmente a 

abrangência de nossas ações, haja vista que atendemos solicitações de outros órgãos cedendo nosso corpo 

técnico para capacitações “in loco”, assim como atendemos as solicitações de cursos “in company”, 

realizados em nossas instalações, tendo atendido órgãos como Prefeitura Municipal de Porto Velho, 

Controladoria Geral do Estado, dentre outros. 

 
 

PLANOS DE AÇÃO DA ESCon 

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE CAPACITAÇÕES FORA DO ESTADO 2018 

 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
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02 – Implantar o programa Corte de Contas Cidadã: o que é e o que faz? 

No que se refere as ações de cunho social a Escola Superior de Contas, no exercício de 2018, levou 

a efeito as ações especificadas no corpo do presente relatório. Ações essas de cunho estratégico voltadas as 

melhorias, focando na efetividade de suas ações, a seguir discriminadas: 

 Elaborar calendário de visitas; 

 Capacitar continuamente a equipe de palestrantes; 

 Fomentar junto as escolas da rede pública, palestras e informativos sobre o referido tema; 

 Estruturar cadastro de palestrantes para ministrar as capacitações; 

 Viabilizar visitas orientadas de alunos a Corte de Contas.  

O Programa Corte de Contas Cidadã juntou-se a ações demandadas pela Ouvidoria do TCE-RO, 

uma parceria otimizada, e reestruturou a capacitação, passando agora a ser denominado “TCEndo 

Cidadania”. Com o mesmo cunho social, atingiu 4.269 (quatro mil duzentos e sessenta e nove) cidadãos, em 

ações realizadas na Capital e nos demais Municípios do Estado. 
 

03 - Implantar a avaliação de impacto - pós curso - interno/externo (efetividade) 

Objetivando a efetividade das ações, a ESCon idealizou, ainda em fase de estudos para efetiva 

implantação, a pesquisa de impacto, para que seja colhida a visão pós curso, o que será implementado, via 

eletrônica, no exercício de 2019. 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Com o objetivo de informar as atividades, os serviços ofertados e o fluxo de usuários na 

Biblioteca, segue abaixo relato dos dados referentes ao ano de 2018. 
 

 
 

Os atendimentos presenciais como empréstimo domiciliar de livros e consulta local, bem 

como uso de computadores e do ambiente de estudo, podem ser realizados de segunda a sexta, 

das 07h30 às 13h30. 
 

 

 

 
  

Estiveram nesta DSB, um total de 8.744 usuários, sendo 270 visitas específicas de usuários 

externos. 
 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA ELEONORA JOFFELY DE MENEZES 

 

ATENDIMENTOS 

 

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
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 Nesse período, foram realizados 4.890 empréstimos e renovações de livros físicos, além 

das consultas locais aos livros e periódicos. 

 

 
 

 

 Acervo 

 Recebemos por doação, um total de 48 livros e por compra, um total de 109 livros. 

 Por doação, recebemos 10 DVD’s. 

 Ainda por doação, recebemos 80 fascículos de periódicos impressos, enquanto que, por 

compra, foram 10 exemplares. 
 

 Cadastro de Usuários 

 Cadastramos no software Siabi 148 novos usuários em 2018. 
 

 Obras Digitais 

 Foram adquiridas, por compra, 06 assinaturas e 74 fascículos de periódicos. 

 Compuseram ainda o acervo 88 títulos de livros digitais. 
 

 

 

 

 Foram confeccionadas 1 ficha catalográfica; não foram realizados treinamentos de 

usuários; divulgados 218 serviços de alerta de novas obras disponíveis na DSB e não foram 

registrados ISBN’s de livros junto a Biblioteca Nacional. 

  

Foram realizados 1274 acessos as obras digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DO ACERVO 

 

PROCESSAMENTO TÉCNICO 

 

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
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 Acervo Bibliográfico e Digital da Biblioteca Eleonora Joffely de Menezes, por tipo de 
publicação, suporte e aquisição 

Período: Anual 2018 

Publicações 

Tipo de 
publicação 

Tipo de Suporte 
Tipo de 

aquisição 
Acervo 

2017 2018 Patrimônio 

Monografias 
Livros, Teses, 
Dissertações e 
Monografias 

Compra 1825 109 1934 
Doação 2176 66 2242 
Transferência 399 0 399 
Depósito Legal 55 0 55 
Permuta 5 0 5 

Digital/Multimídia DVD, CD-ROM VHS 

Compra 187 0 187 
Doação 176 10 186 
Transferência 3 0 3 
Depósito Legal 52 0 52 

Subtotal 4878 185 5063 
Periódicos 

Publicações 
Seriadas 

Fascículos 
Compra 2754 11 2765 
Doação 1547 77 1624 

DOE (Impresso) Doação 7564 0 7564 
Informativos 
diversos 

Doação 1286 2 1288 

Subtotal 13151 90 13241 
Acervo Digital 

Publicações 
Eletrônicas 

Periódicos 
eletrônicos 

Assinaturas 43 49 92 
Fascículos 2888 74 2962 

Livros Títulos 392 169 561 
Subtotal 3323 292 3615 
Total Geral 21352 567 21919 

Fonte: Software Bibliográfico Siabi. 

 

 Serviços prestados pela Biblioteca Eleonora Joffely de Menezes 
Período: Anual 2018 

Especificação Tipo de Serviço 

 
Quantidade 

2018 
 

Circulação 

Consulta Local 
8.744 

Usuário Externo 270 

Empréstimo/Renovação ¹ 4.890 

Referência 

Treinamento de usuários 0 
Acesso a periódicos eletrônicos 
² 

1.274 
Catalogação na 
Fonte/Normalização de 
trabalhos 

1 
Serviço de alerta - Intranet/DSI 218 

TOTAL 15.397 
 
 

 

Fonte: ¹ Software Bibliográfico Siabi; ² SETIC via Google Analytics 
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CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos da PM 

Figura 5 - CAPACITAÇÃO: TCE-RO realiza curso 

sobre controle social e as novas diretrizes dos 

conselhos de saúde 

Figura 1- CAPACITAÇÃO: TCE ministra curso para membros 

dos conselhos de saúde - Vilhena e Cacoal 

Figura 4 -  Curso de Contabilidade Pública 

Investigativa 

Figura 6- VII Fórum de Direito Constitucional e 

Figura 2 - Gestão Pública é tema de capacitação ofertada 

pelo Tribunal de Contas 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
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Figura 10- Debate “Organizações Sociais de Saúde 

(OSS): a experiência goiana na visão do controlador e 

do controlado” 

Figura 11 - Programa de Modernização e Governança 

das Fazendas Municipais do Estado de Rondônia e do 

Desenvolvimento Econômico-Sustentável dos 

Municípios (Profaz) 

Figura 9 - TCE-RO lança Programa TCEndo 

Cidadania em escola de Porto Velho 

Figura 8- Os jurisdicionados receberam capacitação 

sobre alimentação escolar realizado pelo TCE-

RO/Escon, em Porto Velho 

Figura 12- Agentes públicos de Jaru participam de 

capacitação realizada pela Escon/TCE 

Figura 7 - Atendendo demanda da Emater, TCE-RO 

realiza curso para procedimentos com patrimônio 

público 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
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Figura 14 - VII Fórum de Direito Constitucional e 

Administrativo aplicado aos Tribunais de Contas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16 - Escon/TCE-RO capacita servidores 

sobre a utilização do Siafem 

Figura 15 - Curso para servidores do 

TCE-RO enfoca processo nos 

Tribunais de Contas 

Figura 13 - Ministro da Justiça Luiz Fux, 

palestrou sobre ‘Os avanços dos TCs nos 30 

anos da Constituição Federal de 1988’ 

durante o VII Fórum de Direito 

Constitucional 
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A Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa, no exercício de 2018, visando 

cumprir com suas atribuições institucionais, que consiste no aperfeiçoamento continuado do capital 

humano do Tribunal de Contas, de seus jurisdicionados, comunidade acadêmica e sociedade em geral, 

sobretudo, ao fomento do controle social, ofertou um total de 171 (cento e setenta e um) eventos 

pedagógicos, realizados na sede do TCE-RO e em vários outros locais do Estado, obtendo um quantitativo 

de 12.794 (doze mil setecentos e noventa e quatro) capacitados. 

Como metas de atividades de cunho educacional, a ESCon mantém um programa de 

aperfeiçoamento continuado, para a escolha e seleção das atividades a serem ofertadas. Como pilar 

orientador das capacitações fixou-se o aprendizado em trilhas de conhecimento, focadas em 5 (cinco) eixos 

temáticos, delineados para o público interno (membros e servidores), externo (jurisdicionados e 

sociedade), a qual a Escola Superior vem buscando nos últimos anos, conforme abaixo:  

a) Desenvolvimento de Competências Comportamentais: visa desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes de forma integrada e sistematizada para maximização dos resultados 

institucionais, por meio da percepção do exercício do papel do líder no contexto organizacional. 

Alinhado com as ações integradas da Comissão de Gestão de Pessoas por Competências, cujo foco 

consiste na Gestão Organizacional; 

b) Desenvolvimento de Competências Técnicas: fundamenta-se em capacitações temáticas, dirigidas 

e obrigatórias aos servidores do TCE/RO, que atuam no controle externo com o objetivo de buscar 

decisões cada vez mais técnicas, coerentes e justas, definidas pela Secretaria Geral de Controle 

Externo, em atenção ao Plano Estratégico Institucional 2016-2020 e também aos resultados da 

Avaliação de Desempenho com foco em Competências; 

c) Desenvolvimento de Competências Administrativas com a oferta de capacitações especificas aos 

servidores do TCE/RO, que atuam na área meio, subsidiando a Secretaria Geral de Administração 

no cumprimento do Plano Estratégico Institucional 2016-2020, e em todas as demais atividades 

institucionais; 

d) Controle e Responsabilidade Social: visa fomentar o exercício do controle democrático por meio de 

implementações de mecanismos de comunicação com o cidadão, fortalecer os instrumentos de 

participação dos cidadãos na gestão pública, contribuir para a efetividade da gestão dos recursos 

públicos através do estímulo ao Controle Social exercido por conselhos ou organizações sociais 

reconhecidas pelos serviços prestados à sociedade e divulgar a forma de atuação do TCE/RO, na 

fiscalização dos recursos públicos em benefício da sociedade; 

e) Controle Interno e Gestão Governamental com o desenvolvimento de ações educacionais 

direcionadas aos gestores (Jurisdicionados), que visa à qualificação do poder executivo, em especial 

aos servidores que atuam nos órgãos de controle interno dos Municípios e do Estado, para que 

CONCLUSÃO 

 

Autenticação: JBIF-IBFA-DAJB-UESP no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.
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possam desempenhar bem suas atribuições e, assim, contribuir com a efetividade na gestão pública 

e na atuação do controle externo. 

Oportuno ressaltar que as trilhas de aprendizagem, acima descritas,  foram elencadas novamente, 

pois para que uma  meta seja bem sucedida há uma necessidade de projeta-las em 5 anos, visando obter 

resultado efetivos da projeção. 

A demanda de capacitações voltadas para o aperfeiçoamento do capital humano junto a esta Corte 

de Contas, é anualmente alta, por sua vez surge oriunda de todos os entes estatais, razão pela qual se faz 

necessário mapear as ações por áreas de aprendizagem nas quais fosse aplicadas por eixos de 

aprendizagem, visando assim, o alcance sistemático do maior números de participantes. 

Com o objetivo de atender as demandas de capacitações, a ESCon seleciona curso de formação que 

contemple o ementário e conteúdos programáticos, cujos objetos são de grandes discussões e polêmicas 

doutrinárias e jurisprudenciais, dada a sua importância e relevância, no âmbito do exercício do controle 

externo e interno, não medindo esforços na busca de profissional de notórios saberes e conhecimentos, 

com larga experiência na atividade docente, em especial, em assuntos afetos às Cortes de Contas nacionais, 

propiciando aos participantes o conhecimento técnico-jurídico, a fim de garantir a correta e transparente 

aplicação dos recursos públicos, desenvolvendo seu papel pedagógico e preventivo, por intermédio de 

ações que possibilitem e permeiem a disseminação do conhecimento, pressuposto fundamental para a boa 

prática na gestão pública. 

Por sua vez, a Escola Superior de Contas – ESCon Conselheiro José Renato da Frota Uchôa buscou 

durante o exercício de 2018, diuturnamente, por meio de ações e programas de capacitação continuada, 

aperfeiçoar o desenvolvimento profissional dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

bem como a difusão de conhecimentos aos jurisdicionados e sociedade, contribuindo sobremaneira com a 

oferta de cursos de formação sequencial nas áreas correlatas para a efetividade do exercício de controle 

externo na gestão dos recursos públicos, cujo foco principal consiste em uma gestão pública eficiente, 

sempre buscando aperfeiçoar suas ações por meio de práticas didático-pedagógicas, para tornar o ensino-

aprendizagem como uma resultante de um todo esse processo sistêmico. 

 

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2019. 

 

(assinado eletronicamente) 
ROSANE SERRA PEREIRA  

DIRETOR SETORIAL DE TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO E EVENTOS 
Matrícula 225 

 
 

(assinado eletronicamente) 
HIGO STEPHANYE PINTO GONCALVES 

ASSESSOR TÉCNICO 
Matrícula 990788 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2018

1. INTRODUÇÃO

 

                                O processo de prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia está composto das peças contábeis e quadros demonstrativos elencados no art. 101
da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e aqueles exigidos pela Instrução Normativa nº. 13/2004/TCE-RO.

 

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

 

O balanço orçamentário demonstra a receita prevista e a despesa fixada em confronto com as
receitas e despesas realizadas, com o objetivo de apurar o superávit ou déficit da gestão orçamentária.

 

2.1. Execução Orçamentária

2.1.1. Da despesa orçamentária

 A despesa autorizada para o exercício de 2018 importa em R$ 60.381.151,37 (sessenta milhões
e trezentos e oitenta e um mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) sendo executada R$
1.578.484,99 (um milhão e quinhentos e setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e
nove centavos), ficando um saldo orçamentário de R$ 58.802.666,38 (cinquenta e oito milhões e oitocentos e
dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme a seguir:

 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA AUTORIZADA (R$) DESPESA EXECUTADA (R$) DIFERENÇA (R$)

60.381.151,37 1.578.484,99 58.802.666,38

 

2.2. Da receita orçamentária

A receita prevista para o exercício de 2018 importa em R$ 60.381.151,37 (sessenta milhões e
trezentos e oitenta e um mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) sendo arrecadado R$
3.000.046,17 (três milhões e quarenta e seis reais e dezessete centavos), ficando um saldo orçamentário de R$



57.381.105,20 (cinquenta e sete milhões e trezentos e oitenta e um mil e cento e cinco reais e vinte centavos) 
a menor, conforme a seguir:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA PREVISTA (R$) RECEITA ARRECADADA (R$) DIFERENÇA (R$)

60.381.151,37 3.000.046,17  - 57.381.105,20

 

3. BALANÇO FINANCEIRO

 

Demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de
natureza extraorçamentária, conjugadas com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que
se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é extraído do movimento a débito e a crédito de todas as contas do
Sistema Financeiro, com exceção das contas do disponível. Portanto, o movimento a crédito constitui Ingresso
(Receita) e o movimento a débito constitui Desembolso (despesa), conforme especificado abaixo:

BALANÇO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VALOR (R$)

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 57.193.363,87

 ( + ) RECEITA ORÇAMENT/TRANSF. FINAN. RECEBIDAS 3.000.046,17

 ( + ) RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 153.046,56

 ( - ) DESPESAS ORÇAMENTÁRIA 1.578.484,99

( - ) DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA 28.744,66

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 58.739.226,95

 

3.1. Restos a Pagar

Os Restos a Pagar importam no montante de R$ 117.521,15 (cento e dezessete mil e quinhentos
e vinte e um reais e quinze centavos), classificado em restos a pagar processados e restos a pagar não



processados, conforme especificado abaixo:

 

BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇAO VALOR (R$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADO 24.317,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 93.304,15

TOTAL 117.521,15

 

 

4. BALANÇO PATRIMONIAL

 

O balanço patrimonial apresenta de forma sintética a posição tanto financeira como patrimonial
e do patrimônio líquido.

 

4.1. Ativo Circulante

 

O Ativo circulante compreende os créditos e valores realizáveis em curto prazo, apresentando um
saldo patrimonial de R$ 59.138.835,14 (cinquenta e nove milhões e cento e trinta e oito mil e oitocentos e
trinta e cinco reais e quatorze centavos).

 

4.2. Ativo Não-Circulante

O ativo não-circulante compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação
dependa de autorização legislativa, importando em R$ 64.400.347,11 (sessenta e quatro milhões e
quatrocentos mil e trezentos e quarenta e sete reais e onze centavos), conforme especificação a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 64.266.850,64

INVESTIMENTOS 0,00



IMOBILIZADO 133.496,47

INTANGÍVEL 0,00

TOTAL 64.400.347,11

 

4.3. Passivo Financeiro (Orçamentário)

 

O passivo financeiro é representado pelas dívidas a curto prazo ou pela chamada Dívida
Flutuante, como os Restos a Pagar, os Serviços da Dívida a Pagar, os Depósitos de Tesouraria ou Empréstimos
por Antecipação da Receita Orçamentária. Esses valores, para a sua movimentação ou pagamento, tal como os
inscritos no Ativo Financeiro, independem de autorização orçamentária, ou seja, não há necessidade de sua
inclusão na lei de orçamento, conforme a seguir:

 

PASSIVO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 24.317,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 93.304,15

TOTAL 117.621,15

 

4.4. Passivo Circulante (Patrimonial)

 

Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação
se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Portanto, segundo essas
características, o valor do passivo circulante está demonstrado no quadro a seguir:

PASSIVO CIRCULANTE (PATRIMONIAL)

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)



FORNEC E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZ 24.317,00

VALORES RESTITUÍVEIS 8.502,38

TOTAL 32.819,38

 

 

4.5. Patrimônio Líquido

 

O saldo patrimonial é representado pela diferença entre o Ativo e o Passivo, indica o patrimônio
líquido, conforme demonstra o balanço patrimonial do exercício de 2018, temos um ativo real líquido que
importa em R$ 91.311.588,22 (noventa e um milhões e trezentos e onze mil e quinhentos e oitenta e oito reais
e vinte e dois centavos).

 

5. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

 

 As Variações Patrimoniais são divididas em dois grupos: variações aumentativas e variações
diminutivas, essa demonstração que também pode ser denominada de Balanço de Resultados evidenciam as
alterações ocorridas no Patrimônio, e indica o resultado patrimonial do exercício.

 

5.1. Variações Aumentativas

 

As variações aumentativas que contribuem para o aumento do patrimônio importam em R$
24.870.346,83 (vinte e quatro milhões e oitocentos e setenta mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e
três centavos), conforme demonstrativo a seguir:

 

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00



EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.300.472,65

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.699.573,52

TOTAL 3.000.046,17

 

5.2. Variações Diminutivas

 

As variações diminutivas que contribuem para a redução do patrimônio importam em R$
1.410.791,00 (um milhão e quatrocentos e dez mil e setecentos e noventa e um reais), conforme a seguir:

 

 

VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

PESSOAL E ENCARGOS 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 922.218,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA 0,00



DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO
DE PASSIVOS

0,00

TRIBUTARIAS 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 385.789,05

TOTAL 1.308.007,38

 

 

5.3. Resultado do Período Patrimonial

 

O resultado patrimonial, demonstrado entre as variações aumentativas e variações diminutivas,
apresentam um superávit de R$ 1.692.038,79 (um milhão e seiscentos e noventa e dois mil e trinta e oito reais
e setenta e nove centavos), conforme especificado a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 3.000.046,17

VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.308.007,38

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 1.692.038,79

 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

6.1. Introdução

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e



c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de
caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos,
com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos
recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa
atribuída às atividades operacionais.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta por:

a. Quadro Principal

b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida

f. Quadro de Informações Adicionais

 

 

QUADRO PRINCIPAL SINTÉTICO (SALDOS DOS FLUXOS - R$)

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS ( I )

1.538.930,60

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO ( II )

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE
FINANCIAMENTO ( III )

0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
( I + II + III )

1.538.930,60

 

 

7. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



7.1. Introdução

 

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do
patrimônio líquido da entidade. Dentre os itens demonstrados, podemos citar:

a. os ajustes de exercícios anteriores;

b. as transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou venda de ações

em tesouraria e os juros sobre capital próprio;

c. o superávit ou déficit patrimonial;

d. a destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de dividendos; e

e. outras mutações do patrimônio líquido.

 

A DMPL complementa o Anexo de Metas Fiscais (AMF), integrante do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a
forma de sociedade anônima, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO
RESULTADOS

ACUMULADOS
TOTAL

SALDOS INICIAIS 57.550.810,09 57.550.810,09

AJUSTES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

64.263.513,99 64.263.513,99

RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.692.038,79 1.692.038,79

SALDOS FINAIS 123.506.362,87 123.506.362,87
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Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077355 e o código CRC 652E1044.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077355

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO DE FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE/OPERACAO ESPECIAL - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64



Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art.
4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077356 e o código CRC 09C10D81.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077356

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,SUBFUNCAO E  PROGRAMAS - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64



Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077357 e o código CRC F130D940.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077357

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - ANEXO 9 DA LEI 4.320/64















Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077358 e o código CRC 25948540.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077358

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64



Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art.
4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077359 e o código CRC 0692419A.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077359

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NIVEL DE GRUPO DE DESPESA - ANEXO 11 DA LEI 4.320/64



Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art.
4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077360 e o código CRC 92C03EDA.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077360

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO







Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077361 e o código CRC 7E7D1ABC.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077361

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO





Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
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de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077362 e o código CRC 9F0953E2.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077362
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Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
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de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077363 e o código CRC DC8C134B.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077363
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Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
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de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077436 e o código CRC 21C65B66.
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Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
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nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art.
4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077440 e o código CRC 4D16B15F.
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Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
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de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077447 e o código CRC 90D9C8CD.
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Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
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de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077451 e o código CRC AD545E22.
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Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
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de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de
1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da
Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1
de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077460 e o código CRC 688D0F5B.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

 

O Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia –
FDI/TCE-RO é pessoa jurídica de Direito Público instituído pela Lei Complementar nº 194, de 01 de dezembro
de 1997, com sede na cidade Porto Velho, Estado de Rondônia.

A missão institucional do FDI/TCE-RO, de acordo art. 2º da LC nº 194/1997, é criar condições
técnicas e materiais que promovam o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestão, planejamento, administração e controle dos planos e técnicas aprovadas pelo Tribunal de Contas, e
também a promoção disseminada junto aos jurisdicionados de metodologias e formas de controle, visando o
aprimoramento das práticas administrativas.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que
regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de
Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas
vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo os
Procedimentos Contábeis Orçamentários, Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Procedimentos Contábeis
Específicos (no que couber), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público adotados em 01/01/2017 e vigentes até 31/12/2018, integrantes do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público 7ª edição Exercício 2017.

 

2. CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

2.1. Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram
alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (CASP).

A elaboração das Demonstrações Contábeis segue as Instruções de Procedimentos Contábeis que
tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à
União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

2.2. Receitas e Despesas



As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial
STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos
registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº
4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente
arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e
as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da
situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

2.3. Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição. O ativo imobilizado,
incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de
aquisição, produção ou construção. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e
controle patrimonial é de responsabilidade do Departamento de Gestão Patrimonial e Compras - DEGPC.

2.4. Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável, Depreciação e Amortização

No Exercício Financeiro de 2016, foi criada a Comissão de Reavaliação de Bens Permanentes, por
meio da Portaria nº 609, de 28 de junho de 2016, com o proposito de atender as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Pública – NBCASP, que passou a exigir os procedimentos de reavaliação e
depreciação do patrimônio dos entes públicos. Devido a algumas inconsistências apresentadas no módulo
contabilidade do e-cidade, que resultou em apuração de valores divergentes na reavaliação dos bens, a
Comissão de Reavaliação de Bens Permanentes procedeu a abertura de chamados, visando corrigir as
distorções e permitindo a geração de relatórios mais completos, não sendo foi possível desenvolver os
trabalhos de reavaliação dos bens em 2018.

 

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

 

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e
despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e
seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem,
especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que
corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa,
discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas
liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado:
previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e
execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as
realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da
despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.



Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções,
tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária
entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a
pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a
pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de
referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados
Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas
respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não
processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

4. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos
e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se
transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e
Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários),
que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo
em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP):

Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários,
bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o
exercício seguinte;

Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas)
para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme
parágrafo único do artigo 103 da Lei n. º 4.320/1964; e

Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa
orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de
recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor
público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3
(variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar
as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais



quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial
(BP) do exercício.

6. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é
elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e
permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles
credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta
8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Em agosto de 2018 foi reconhecido no Balanço Patrimonial o valor de R$ 64.266.850,64 (sessenta
e quatro milhões e duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos)
na conta 1.2.1.1.1.05.00 referente ao estoque inicial da Divida Ativa Não Tributária - DANT (informado pela
Procuradoria Geral do Estado Junto ao Tribunal de Contas - PGETC) por abranger créditos a favor do Erário,
cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas.
Portanto, é uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela recuperação de valores, sendo
que tais fluxos atendem ao conceito de ativo e são passíveis de reconhecimento no patrimônio da entidade.

Há que se informar que o roteiro contábil da DANT relativo ao fluxo (Inscrição e baixa) ainda não
está formulado pela Superintendência de Contabilidade do Estado de Rondônia, que detêm a competência para
instituir e harmonizar os procedimentos contábeis no âmbito estadual, tendo sido solicitada a criação dos
eventos contábeis para registro desses fatos. 

7. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em
fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e
Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e
subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a
movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e
Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de
Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de
investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-
los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o
saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários;
transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.



 

8. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS

            No exercício de 2014 foi implantado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia o sistema de informática denominado e-cidade, que visa substituir os sistemas existentes nesta Corte
de Contas, tendo em vista que se trata de sistema integrado, com módulos de contabilidade, empenho,
tesouraria, compras, patrimônio, folha de pagamento, orçamento e etc.

            A implantação do sistema e-cidade não ocorreu na sua plenitude em 2014 e nos
exercícios subsequentes ainda apresentou problemas de parametrização, bem como não foi possível a
comunicação com o SIAFEM (sistema então utilizado para a execução do orçamento e contabilidade). Apesar de
ter sido realizado testes, não foi possível a implantação efetiva dessa comunicação entre os sistemas, pois
segundo os analistas de tecnologia da informação do TCE e da Secretaria de Finanças do Estado - SEFIN
(responsável pela gestão do SIAFEM), a linguagem utilizada pelo SIAFEM (NATURAL/ADABAS) é diferente da
utilizada pelo e-cidade, dificultando a comunicação de dados entre ambos os sistemas.

            No segundo semestre de 2017 a SEFIN iniciou a busca por um sistema mais moderno que
possa substituir o SIAFEM, iniciando em 2018 o procedimento de contratação de outro sistema de execução
orçamentaria e financeira, denominado Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal/SIGEF, sistema já
utilizado na Prefeitura de Salvador - BA e nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Portanto, as
tratativas e intenções de integração entre os sistemas e-Cidade e SIAFEM foram abandonadas, pois segundo a
SEFIN o sistema substituto do SIAFEM entrará em atividade já em janeiro de 2019, tornando inviável a
comunicação entre e-cidade e SIAFEM.

Os anexos da Lei nº 4.320/1964, alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, juntados nesta
Prestação de Contas Anual foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e
Municípios – SIAFEM, por apresentar as versões atualizadas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público - MCASP 7ª edição.

Ademais, os atos normativos que regulam a utilização de sistemas de administração financeira
integrado são os seguintes: Lei nº 946, de 20 de dezembro de 2000 e alterações (RO), Lei Complementar nº
697, de 26 de dezembro de 2012 (RO) e alterações e Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de
2000 e alterações.
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As informações do anexo acima, estão contidas no processo de Inventário Físico,  Financeiro e
Patrimonial desta Corte de Contas (autos 004237/2018).
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As informações do anexo acima, estão contidas no processo de Inventário Físico,  Financeiro e
Patrimonial desta Corte de Contas (autos 004237/2018).

Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 20/03/2019, às 10:45,
conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o
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As informações do anexo acima, estão contidas no processo de Inventário Físico,  Financeiro e
Patrimonial desta Corte de Contas (autos 004237/2018).
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conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
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Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077609 e o código CRC 45BE30EF.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077609

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 - www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE - ANEXO TC - 23



Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:25, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art.
4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077610 e o código CRC AAA4F104.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077610
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO DA CONTA "VALORES" INSCRITOS DO ATIVO PERMANENTE - ANEXO - TC 24



Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 10:25, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às 12:18, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral, em 27/03/2019, às 04:08, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art.
4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 27/03/2019, às 13:29, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO
nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077611 e o código CRC F76DDDFF.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077611
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL - ANEXO - TC - 28































Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 20/03/2019, às 10:46, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o código verificador 0077612 e o código CRC 8B2B7533.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077612
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA -
FDITCERO

 

 

CÓPIA DO DIÁRIO OFICIAL

 

 

NÃO HÁ QUADRO DE SERVIDORES

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 20/03/2019, às 10:46,
conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o
código verificador 0077695 e o código CRC EC6C55DB.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077695

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 -
www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROVA DA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES ATIVOS E
INATIVOS EXISTENTES AO FINAL DO EXERCÍCIO

 

 

 

NÃO EXISTE QUADRO DE PESSOAL

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 20/03/2019, às 10:46,
conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o
código verificador 0077696 e o código CRC A59DAB76.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077696
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA -
FDITCERO

 

 

CÓPIA DAS LEIS

 

 

LEIS: 194 / 97, 806 / 14 E 961 / 17.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 20/03/2019, às 10:46,
conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o
código verificador 0077699 e o código CRC 419C48D7.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0077699
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FINANCAS

Despacho nº 0078202/2019/DEFIN

À,

Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa - CAAD/TCE-RO

 

Assunto: Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia (Exercício 2018)

 

Senhor Controlador,

 

Encaminhamos os autos, para análise e manifestação quanto à regularidade da Prestação de Contas Anual do Fundo
de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
 
Após, devolver os autos para:

1. Coleta de assinaturas da Secretária Geral de Administração e do Conselheiro Presidente.
2. Apensar este processo os autos da Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

(002303/2019), junto com os demais apensos, Processo do Inventário Físico, Financeiro e Patrimonial
(004237/2018) e Processo de Auditoria Interna da CAAD.

Ressaltamos que a data para envio da referida Prestação de Contas Anual do exercício 2018 desta Corte à
Assembleia Legislativa de Rondônia  se encerra dia 31 de Março de 2018, porém o último dia útil do mês será dia
29 (sexta-feira).
 

 

Atenciosamente,

 

Clodoaldo Pinheiro Filho
Contador CRC-RO 006298/o-8

Chefe da Divisão de Contabilidade
Matrícula 374

 
 

Alex Sandro de Amorim
Diretor do Departamento de Finanças



Matrícula 338

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO PINHEIRO FILHO, Chefe, em 19/03/2019, às 13:18,
conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 20/03/2019, às
11:55, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o
código verificador 0078202 e o código CRC FE434C5F.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0078202
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

CHEFIA DE GABINETE PRESIDÊNCIA
CONTROLE DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO  DAS DESPESAS DO CONTROLE INTERNO

Despacho nº 0073100/2019/CAAD/TC

Ao

DEFIN

Assunto:  Encaminhamento de Processo

 

Senhor Diretor,

 

                          Concluída a análise da Prestação de Contas relativo ao exercício de 2018, desta Corte,
encaminhamos o processo SEI nº 02304/2019, que trata da Prestação de Contas do FDI, para ser juntado ao
processo SEI nº 02303/2019 que versa sobre a Prestação de Contas deste Tribunal.

 

                          Atenciosamente,

 

                                                                                                                                    (assinado eletronicamente)

                                                                                                                                       Marcos Rogério Chiva

                                                                                                                                 Auditor de Controle Externo

                                                                                                                                     Matrícula 227 - TCE-RO.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROGERIO CHIVA, Assessor(a), em 26/03/2019, às
12:05, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf
http://sei.tce.ro.gov.br/validar


código verificador 0080124 e o código CRC C379E4BD.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0080124

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 -
www.tce.ro.gov.br 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FINANCAS

Despacho nº 0080186/2019/DEFIN

À,

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

Assunto: Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento Institucional (Exercício 2018)

 

Senhora Secretária Geral de Administração,

 

Após análise e manifestação da CAAD quanto à regularidade da Prestação de Contas Anual do
Fundo de Desenvolvimento Institucional, encaminho os autos para conhecimento de Vossa Senhoria e posterior
encaminhamento ao Gabinete da Presidência para homologação pelo Conselheiro Presidente.

 

Após, devolver os autos para:

1. Apensar este processo aos autos da Prestação de Contas do Tribunal de Contas
(002303/2019), Processo do Inventário Físico, Financeiro e Patrimonial (004237/2018) e Processo de Auditoria
Interna da CAAD.

Ressalto que a data para envio da referida Prestação de Contas Anual do exercício 2018 desta
Corte à Assembleia Legislativa de Rondônia  se encerra dia 31 de Março de 2018, porém o último dia útil do
mês será dia 29 (sexta-feira).

 

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX SANDRO DE AMORIM, Diretor(a), em 26/03/2019, às
14:09, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o
código verificador 0080186 e o código CRC 255EE87B.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0080186

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 -
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho nº 0080408/2019/SGA
 
 
AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GP

 

Excelentíssimo Conselheiro Presidente,

 

Versam os presentes autos acerca da Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento
Institucional, referente ao exercício 2018.

A Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e dos Controles Interno, por meio do
Parecer nº 073/CAAD/2019 (0080104), manifestou-se pela regularidade da presente prestação de contas,
estando o procedimento apto à homologação da Presidência.

Diante disso, submeto os autos à apreciação e deliberação de Vossa Excelência com vistas à
homologação da Prestação de Contas Anual do Fundo de Desenvolvimento Institucional – exercício 2018. Além
disso, encontra-se disponível no bloco de assinatura de Vossa Excelência os relatórios técnicos acostados aos
autos para a respectiva assinatura.

Por oportuno, ressalto que a data para envio da referida Prestação de Contas Anual do
exercício 2018 à Assembleia Legislativa de Rondônia se encerra dia 31 de março de 2019, porém o último dia
útil do mês será dia 29 (sexta-feira).

Após, solicito o retorno dos autos a esta SGA.

 

(assinado eletronicamente)
JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA

Secretária Geral de Administração

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, Secretária Geral,
em 27/03/2019, às 11:24, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de
2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf
https://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-165-2014.pdf


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o
código verificador 0080408 e o código CRC EC0CFBAE.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0080408

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 -
www.tce.ro.gov.br 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Despacho nº 0080662/2019/GABPRES

Trata-se de prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Institucional (FDI) relativa ao exercício de 2018.

A Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e dos Controles Internos (CAAD) opinou pela
regularidade das contas em debate, cf. parecer ID 80104.

À vista disso, com suporte no parecer favorável da CAAD, homologo a prestação de contas do FDI atinente ao
exercício de 2018.

De resto, determino a devolução deste documento à Secretaria-Geral de Administração (SGA), para que remeta
as contas em exame ao Legislativo estadual, na forma/prazo estampados na Constituição estadual.

 

Edilson de Sousa Silva

Presidente

Documento assinado eletronicamente por EDILSON DE SOUSA SILVA, Presidente, em 28/03/2019, às
09:38, conforme horário oficial de Rondônia, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015 e do art. 4º da Resolução TCERO nº 165, de 1 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, informando o
código verificador 0080662 e o código CRC 68850CAE.

Referência:Processo nº 002304/2019 SEI nº 0080662

Av Presidente Dutra, 4229  - Bairro Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Telefone: (69)3211-9001 -
www.tce.ro.gov.br 
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