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PROCESSO: 03219/17– TCE-RO . 

SUBCATEGORIA: Auditoria 

ASSUNTO: Fiscalização da Regularidade do Portal e Transparência - Cumprimento da 

Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO. 

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Municipal de Mirante da Serra 

INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

RESPONSÁVEL: Quesia Andrade Balbino Barbosa - CPF n. 559.661.282-00 

 Flávio Mafia Miranda – CPF n. 633.629.962-72 

RELATOR: JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

GRUPO: II 

SESSÃO:                     21ª, de 14 de novembro de 2018. 

 

AUDITORIA. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ÍNDICE 

DE TRANSPARÊNCIA MEDIANO. INFORMAÇÕES 

ESSENCIAIS E OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. NÃO 

CONCESSÃO DO CERTIFICADO. AFASTAMENTO 

DA MULTA.  

1. A ausência de informações essenciais e obrigatórias no 

Portal da Transparência do Instituto suscita multa aos 

responsáveis, bem como enseja a não concessão do 

Certificado de Qualidade em Transparência Pública, por 

infringir os princípios da publicidade e da transparência. 

2. Considerando os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico que a 

multa possui, deve-se afastá-la quando verificado o esforço 

dos responsáveis, a fim de aprimorar o portal, e constatadas 

modificações significativas desde a primeira análise.   

 

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de auditoria de regularidade 

instaurada no âmbito do Instituto de Previdência de Mirante da Serra, como tudo dos autos consta.  

 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA 

PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, em: 

 

 

 I – Considerar irregular o portal da transparência do Instituto de Previdência de 

Mirante da Serra, nos termos do art. 23, §3º, III da IN n. 52/2017/TCE-RO, com as inovações da IN n. 

62/2018/TCE-RO, em virtude do descumprimento de critérios definidos como essenciais, dispostos 
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nos arts. 13, IV, “b”, “d” e “f”, 15, V e VI, 16, I, “b”, “d”, “f”, “g” e “h” da IN n. 52/2017/TCE-RO, 

embora o portal tenha superado o limite de transparência mínimo (50%) exigido pela norma; 

II – Determinar aos responsáveis pelo citado Instituto, Quesia Andrade Balbino 

Barbosa, superintendente, e Flávio Mafia Miranda, controlador geral, ou a quem os substituam na 

forma da lei, sob pena da sanção prevista no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c art. 28 da 

IN n. 52/2017/TCE-RO, que adotem medidas com o fim de regularizar integralmente o Portal da 

Transparência, o qual será aferido em futuras auditorias realizadas por esta Corte, devendo contemplar 

todas as informações obrigatórias e essenciais discriminadas a seguir: 

a) informações detalhadas sobre despesas realizadas com cartões corporativos e 

suprimentos de fundos/adiantamentos/fundos rotativos (art. 12, II “d” da IN n. 52/TCE-RO/2017). 

Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 

62/2018/TCE-RO; 

b) lista dos credores aptos a pagamento por ordem cronológica de exigibilidade (art. 

12, II, “b” da IN n. 52/2017/TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 

52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

c) dados dos servidores efetivos, ativos, bem como dos comissionados, com 

indicação: das datas de admissão, inativação e exoneração; denominação dos respectivos cargos, 

empregos e/ou funções; carga horária; lotação; (art. 13, III da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação 

Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

d) quanto a diárias: cargo ou função exercida pelo beneficiado; período de 

afastamento; meio de transporte (art. 13, IV, “b”, “d” e “f” da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação 

Essencial conforme art. 25, §4º, IV da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018TCE-RO; 

e) relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO, com respectivos 

anexos de 2013 a 2015 (art. 15, V da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Essencial conforme art. 25, 

§4º, IV da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018TCE-RO; 

f) atos de julgamento das contas anuais expedidos pelo TCE-RO de 2013 a 2015 (art. 

15, VI da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Essencial conforme art. 25, §4º, IV da IN n. 

52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018TCE-RO; 

g) quanto às licitações: número do edital, data e horário da sessão de abertura; valor 

estimado da contratação; inteiro teor do edital, seus anexos e da minuta do contrato; resultado de cada 

licitação (art. 16, I, “b”, “d”, “f”, “g” e “h” da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Essencial conforme 

art. 25, §4º, IV da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018TCE-RO; 

h) impugnações, recursos e as respectivas decisões da comissão licitante ou do 

pregoeiro; apresenta o inteiro teor dos contratos, convênios, acordos de cooperação e demais ajustes 

firmados pela unidade controlada, inclusive seus eventuais aditivos (art. 16, I, “i”, II da IN n. 

52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada 

pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

i) inteiro teor das inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial produzidas por órgãos de controle interno e externo (art. 5º, VIII da IN n. 

52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada 

pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 
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j) possibilitar o cadastro do requerente no serviço e-SIC (art. 18, I da IN n. 

52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada 

pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

k) possibilitar o envio de pedido de informação de forma eletrônica (art. 18, II da IN 

n. 52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, 

alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

l) possibilitar o acompanhamento posterior da solicitação (protocolo), assim como a 

notificação via e-mail e/ou outro canal acerca da tramitação e da resposta à solicitação (art. 18, III e IV 

da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, 

alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

m) possibilitar apresentar recurso na hipótese de negativa de acesso à informação ou 

de ausência das razões de negativa de acesso (art. 18, V da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação 

Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

n) indicação de autoridade designada para assegurar o cumprimento da LAI (art. 27, 

§1º da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-

RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

o) disponibilizar rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 

12 (doze) meses; rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para 

referência futura (art. 18, §2º, III e IV da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme 

art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

p) existir norma regulamentando a aplicação da LAI no âmbito do ente fiscalizado 

(arts. 42 e 45 da Lei n. 12.527/11). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 

52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

q) disponibilizar de manual de navegação, com instruções relativas à totalidade das 

informações disponibilizadas, onde encontrá-las, como manusear as ferramentas de pesquisa, como 

efetuar consultas no SIC e e-SIC, etc. (art. 7º da Lei n. 12.527/11). Informação Obrigatória conforme 

art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

r) dispor glossário de termos técnicos, visando explicar, em termos simples e de fácil 

entendimento ao homem médio, o significado de expressões técnicas e de peças típicas da gestão 

pública, tampouco de notas explicativas, contidas em todas as situações que podem gerar dúvida do 

usuário sobre o conteúdo da informação e da sua procedência (arts. 5º e 7º da Lei n. 12.527/11). 

Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 

62/2018/TCE-RO; 

III – Registrar o Índice de Transparência do Instituto de Previdência de Mirante da 

Serra, referente ao exercício de 2017, de 53,25%, nível considerado mediano; 

IV – Não conceder o “Certificado de Qualidade em Transparência Pública”, em 

razão do descumprimento das exigências dispostas na Resolução n. 233/2017/TCE-RO; 

V – Recomendar ao Instituto a ampliação das medidas de transparência, no sentido 

de disponibilizar em seu Portal: 
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a) ferramenta de pesquisa que permita a busca, no mínimo, por tipo de legislação, 

período, ano e assunto; 

b) estrutura de cargos, informando o número de cargos efetivos e comissionados, 

preenchidos e ociosos; 

c) quadro remuneratório dos cargos efetivos e comissionados, composto por todos os 

vencimentos básicos e/ou subsídios dos cargos efetivos, comissionados e eletivos; 

d) dados sobre estagiários e terceirizados; 

e) ferramenta disponível para a realização das consultas aos dados dos servidores, 

suas respectivas remunerações, proventos, benefícios e pensões, bem como sobre as diárias recebidas, 

no mínimo por: período, mês e ano, lotação, nome, cargo, situações funcionais (ativos, inativos, 

efetivos, comissionados, etc.); 

f) no caso dos pensionistas por morte, indicação do segurado instituidor da pensão e 

a data do óbito, bem como a parcela percentual da pensão cabível a cada beneficiário; 

g) informações detalhadas sobre os valores pagos, mensalmente, a cada inativo e 

beneficiário; 

h) relação de bens imóveis pertencentes à unidade controlada ou a ela locados, 

contendo pequena descrição do bem, se é locado ou próprio, o respectivo endereço e o valor 

despendido na locação, se for o caso, assim como lista da frota de veículos pertencentes à unidade 

controlada, contendo dados a respeito do modelo, ano e placa; 

i) avaliações atuariais produzidas por auditorias contratadas e relatórios sobre 

celebração e cumprimento de acordos de parcelamento; 

j) remissão expressa para a norma regulamentadora da LAI; 

k) seção para divulgação de informações solicitadas via SIC e e-SIC que possam ser 

de interesse coletivo ou geral; 

l) participação em redes sociais; 

VI – Determinar ao Controle Interno do Instituto que fiscalize o cumprimento das 

determinações contidas neste acórdão, o que deve integrar, em capítulo próprio, a Prestação de contas 

do Instituto do exercício de 2018; 

VII – Advertir o gestor de que a inércia em implementar na íntegra as correções 

indicadas pela Corte de Contas será objeto de análise junto à Prestação de Contas do exercício de 

2018; 

VIII – Dar conhecimento deste Acórdão aos responsáveis por meio de publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 22, IV, 

da Lei Complementar n. 154/1996, alterado pela Lei Complementar n. 749/2013, segundo o qual a 

citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á pela publicação da decisão 

colegiada ou singular no DOeTCE, a partir do que se inicia o prazo para interposição de recursos, 

pedido de reexame e recolhimento da dívida, informando-os que seu inteiro teor está disponível para 

consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br em homenagem à sustentabilidade ambiental; 
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IX – Dar conhecimento deste Acórdão ao Ministério Público de Contas, via ofício; 

X - Após adoção das medidas acima elencadas, arquivem-se os autos; 

XI - Encaminhar os autos ao Departamento da 2ª Câmara para dar cumprimento aos 

itens acima. 

 

 

Participaram do julgamento o Conselheiro Presidente da Segunda Câmara JOSÉ 

EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO (Relator), Conselheiro FRANCISCO CARVALHO 

DA SILVA, Conselheiro PAULO CURI NETO, Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA 

SILVA, o Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA, e o Procurador do 

Ministério Público de Contas, Dr. ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. 

 

  

 Porto Velho, 21 de novembro de 2018. 

 

 

(assinado eletronicamente) 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento eletrônico assinado por JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO em 11/12/2018 14:28.
Documento ID=702369   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Pag. 206
TCE-RO

Pag. 206
03219/17

www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 D2ªC-SPJ  

 Acórdão AC2-TC 00782/18 referente ao processo 03219/17  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br 

6 de 19 

Proc.: 03219/17 

Fls.:__________ 

 

PROCESSO: 03219/17– TCE-RO . 

SUBCATEGORIA: Auditoria 

ASSUNTO: Fiscalização da Regularidade do Portal e Transparência - Cumprimento da 

Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO. 

JURISDICIONADO: Instituto de Previdência Municipal de Mirante da Serra 

INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

RESPONSÁVEL: Quesia Andrade Balbino Barbosa - CPF n. 559.661.282-00 

 Flávio Mafia Miranda – CPF n. 633.629.962-72 

RELATOR: JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

GRUPO: II 

SESSÃO:                     21ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, de 14 de novembro de 2018. 

 

RELATÓRIO 

 

1. Cuida-se de auditoria de regularidade instaurada no âmbito do Instituto de 

Previdência de Mirante da Serra – SERRA PREVI, que tem por objetivo analisar o cumprimento dos 

deveres de transparência dos atos praticados pela Administração Pública Estadual e Municipal, 

conforme disposições contidas na Lei Complementar Federal n. 131/2009 (Lei da Transparência) que 

acrescentou dispositivos à Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

bem como na Lei Complementar Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Instrução 

Normativa n. 52/2017-TCE-RO e demais normas aplicáveis.  

2. Em análise preliminar, a Unidade Técnica apresentou relatório técnico (ID 489690), 

apontando diversas irregularidades no portal da transparência do Instituto de Previdência de Mirante 

da Serra e indicando que o índice de transparência do portal foi calculado em 0,00%, percentual 

considerado inexistente na matriz de fiscalização. 

3. Em consenso com a manifestação técnica, foi expedida a DM-GCJEPPM-TC 

00330/17 (ID 490859), determinando aos responsáveis pelo Portal da Transparência do Instituto, 

Senhores Quesia Andrade Balbino Barbosa e Flávio Mafia Miranda, a correção das irregularidades 

apontadas, no prazo de 60 dias, facultando-lhes, no mesmo prazo, a apresentação de esclarecimentos.  

4. Analisando as justificativas (ID 539771), o Corpo Instrutivo, à luz da IN n. 52/TCE-

RO, procedeu à fiscalização do Portal da Transparência do Instituto novamente (ID 598417), 

concluindo pela permanência de várias informações obrigatórias, em que pese o índice de 

transparência tivesse sofrido alterações, alcançando um índice de transparência de 30,76%, o que é 

avaliado como “deficiente”.  
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5. Foi publicada a DM-0064/2018-GCJEPPM (ID 601219), concedendo aos agentes 

responsáveis o prazo de 30 dias para que as irregularidades indicadas fossem sanadas, bem como 

facultando-lhes a demonstração de esclarecimentos que considerassem pertinentes.  

6. Após as devidas notificações, foi apresentado o Ofício n. 

038/SUPERINT/SERRAPREVI, em que, de ordem da senhora Quesia Andrade Balbino Barbosa, o 

senhor Milton Braz Rodrigues Coimbra informou que o Portal atingiu alguns avanços, porém os itens 

que dependiam de parametrização de sistema de contabilidade ainda estavam pendentes, em razão de 

problemas com a máquina que contém o banco de dados daquele Instituto. Assim, solicitou 

prorrogação de 30 dias do prazo dado pela Decisão n. 64/2018/GCJEPPM-TC. O pedido foi deferido 

por esta relatoria, através do Despacho ID 628907. 

7. Procedendo ao exame das justificativas apresentadas (ID 649117), em confronto com 

as informações extraídas do sítio oficial do Instituto, o Corpo Instrutivo, à luz da IN n. 52/TCE-RO, 

com as inovações introduzidas pela IN n. 62/TCE-RO, concluiu, em seu derradeiro relatório (ID 

663700), que o índice de transparência alcançado foi de 53,25%, considerado mediano, destacando a 

pendência de saneamento de várias inadequações (quatro de caráter essencial). Ao final, apresentou 

como proposta de encaminhamento, verbis: 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

Verificou-se nesta nova análise, que o Portal de Transparência do Instituto de 

Previdência de Mirante da Serra sofreu modificações, alcançando um índice de 53,25%, 

inicialmente calculado em 0,00% . 

No entanto, foi constatada a ausência de informações essenciais (aquelas de observância 

compulsória, cujo descumprimento pode ocasionar o bloqueio das transferências 

voluntárias, nos termos do § 4º do art. 25 da Instrução Normativa nº. 52/2017/TCE-RO) 

e obrigatórias (aquelas de observância compulsória, cujo cumprimento pelas unidades 

controladas é imposto pela legislação) quais sejam: (art. 12, II, “b”, “d”; 13, III, IV “b”, 

“d”, “e”; art. 15, V e VI; art. 16, I, “b”, “d”, “f” a “i” e II; art. 18, I, II, III, IV, V, § 2º, 

III e IV da IN nº 52/2017/TCE-RO e art. 5º; art. 7º, I; art. 40; art. 42 e art. 45 da Lei nº 

12.527/2011). 

• Despesas realizadas com cartões corporativos e suprimento de 

fundos/aditamentos/fundos rotativos; 

• Lista dos credores aptos a pagamento por ordem cronológica de exigibilidade; 

• Dados dos servidores efetivos, ativos, bem como dos comissionados, com 

indicação: das datas de admissão, inativação e exoneração; denominação dos 

respectivos cargos, empregos e/ou funções; carga horária; lotação 

• Quanto a diárias: cargo ou função exercida pelo beneficiado; período de 

afastamento; meio de transporte; 

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

respectivos anexos de 2013 a 2015; 

• Atos de julgamento das contas anuais expedidos pelo TCE-RO de 2013 a 2015; 

• Quanto às licitações: número do edital, data e horário da sessão de abertura; 

valor estimado da contratação; inteiro teor do edital, seus anexos e da minuta do 

contrato; resultado de cada licitação; 
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• Impugnações, recursos e as respectivas decisões da comissão licitante ou do 

pregoeiro; apresenta o inteiro teor dos contratos, convênios, acordos de cooperação e 

demais ajustes firmados pela unidade controlada, inclusive seus eventuais aditivos; 

• Inteiro teor das inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial produzidas por órgãos de controle interno e externo. 

• e-Sic. 

• Indicação da autoridade designada para assegurar o cumprimento da LAI; 

• Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) 

meses; rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para 

referência futura; 

• Norma regulamentando a aplicação da LAI no âmbito do ente fiscalizado; 

• Manual de navegação, com instruções relativas à totalidade das informações 

disponibilizadas, onde encontrá-las, como manusear as ferramentas de pesquisa, como 

efetuar consultas no SIC e e-SIC, etc. 

• Glossário de termos técnicos, visando explicar, em termos simples e de fácil 

entendimento ao homem médio, o significado de expressões técnicas e de peças típicas 

da gestão pública, tampouco de notas explicativas, contidas em todas as situações que 

podem gerar dúvida do usuário sobre o conteúdo da informação e da sua procedência; 

Assim propõe-se ao nobre relator: 

• Considerar Portal de Transparência do Instituto de Previdência de Mirante da 

Serra IRREGULAR, tendo em vista o descumprimento de critérios definidos como 

essenciais, com fulcro no artigo 23, §3º, III “b” da IN nº. 52/2017/TCE-RO alterada 

pela IN nº. 62/2018/TCE-RO; 

• Determinar o registro do índice de transparência do Portal de Transparência do 

Instituto de Previdência de Mirante da Serra de 53,25%; 

• Multar os responsáveis pelo Instituto de Previdência de Mirante da Serra, 

Quesia Andrade Balbino Barbosa - CPF: 559.661.282-00 – Superintendente do 

Instituto de Previdência de Mirante da Serra/RO e Flávio Mafia Miranda - CPF: 

633.629.962-72 - Controlador Geral do Instituto de Previdência de Mirante da Serra, 

com fulcro no art. 28 da IN nº. 52/2017/TCE-RO; 

• Determinar a correção das irregularidades apontadas na conclusão deste 

Relatório; 

E ainda: 

Recomendar aos responsáveis pelo Instituto de Previdência de Mirante da Serra que 

disponibilizem em seu Portal de Transparência: 

• Ferramenta de pesquisa que permita a busca, no mínimo, por tipo de legislação, 

período, ano e assunto; 

• Estrutura de cargos, informando o número de cargos efetivos e comissionados, 

preenchidos e ociosos; 

• Quadro remuneratório dos cargos efetivos e comissionados, composto por 

todos os vencimentos básicos e/ou subsídios dos cargos efetivos, comissionados e 

eletivos; 

• Dados sobre estagiários e terceirizados; 
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• Ferramenta disponível para a realização das consultas aos dados dos 

servidores, suas respectivas remunerações, proventos, benefícios e pensões, bem como 

sobre as diárias recebidas, no mínimo por: período, mês e ano, lotação, nome, cargo, 

situações funcionais (ativos, inativos, efetivos, comissionados, etc.); 

• No caso dos pensionistas por morte, indicação do segurado instituidor da 

pensão e a data do óbito, bem como a parcela percentual da pensão cabível a cada 

beneficiário; 

• Informações detalhadas sobre os valores pagos, mensalmente, a cada inativo e 

beneficiário; 

• Relação de bens imóveis pertencentes à unidade controlada ou a ela locados, 

contendo pequena descrição do bem, se é locado ou próprio, o respectivo endereço e o 

valor despendido na locação, se for o caso, assim como lista da frota de veículos 

pertencentes à unidade controlada, contendo dados a respeito do modelo, ano e placa; 

• Avaliações atuariais produzidas por auditorias contratadas e relatórios sobre 

celebração e cumprimento de acordos de parcelamento; 

• Remissão expressa para a norma regulamentadora da LAI; 

• Seção para divulgação de informações solicitadas via SIC e e-SIC que possam 

ser de interesse coletivo ou geral; 

• Participação em redes sociais. 

7. Instada a se manifestar nos autos, a Procuradora do Ministério Público de Contas, 

Érika Patrícia Saldanha de Oliveira, por meio do Parecer n. 0470/2018-GPEPSO (ID 678280), 

acompanhou em parte o entendimento da Unidade Técnica, divergindo desta no que diz respeito à 

aplicação de multa aos responsáveis, e assim opinou: 

I – Seja considerado irregular o Portal de Transparência do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais de Mirante da Serra/RO, consoante regramento dos 

arts. 23, §3º, III, e 25, §1º, I, ambos da IN n. 52/2017/TCE-RO, com as alterações da IN 

n. 62/2018/TCE-RO; 

II – Seja promovido o registro do índice de transparência de 53,25%; 

III – Deixar de aplicar multa, nesta quadra, aos responsáveis QUESIA ANDRADE 

BALBINO BARBOSA e FLÁVIO MAFIA MIRANDA, Superintendente e 

Controlador Geral da precitada autarquia, respectivamente, tendo em vista as 

considerações lançadas neste parecer; 

IV – Ordenar aos responsáveis que regularizem, no prazo assinado pelo relator, a 

disponibilização das informações consideradas essenciais, consoante o rol 

apresentado no item 4 do derradeiro relatório técnico, alhures transcrito, sob pena de 

incidir a sanção cabível;  

V – Determinar aos responsáveis a correção das eivas remanescentes, nos termos 

destacados neste Parecer e no último opinativo técnico, sob pena de, não o fazendo, 

incidir sobre os responsáveis a sanção legal cabível; e  

VI – Orientar os jurisdicionados no sentido de adotar, tanto quanto possível, as 

recomendações alinhavadas pelo Corpo Instrutivo no item 5 de seu derradeiro relatório 

(ID n. 663700). 

É o parecer. 

8. É o relatório. 
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VOTO 

CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

 

9.  Como visto, cuidam os autos da análise do cumprimento, pelo Instituto de 

Previdência de Mirante da Serra, dos requisitos e elementos a serem disponibilizados nos Portais de 

Transparência de todas as entidades, órgãos e Poderes submetidos ao controle do Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia. 

10. De acordo com a Unidade Técnica, no portal de transparência do Instituto não há a 

divulgação de quatro informações essenciais, quais sejam: (i) quanto a diárias: cargo ou função 

exercida pelo beneficiado; período de afastamento; meio de transporte (art. 13, IV, “b”, “d” e “f” da IN 

n. 52/2017-TCERO); (ii) relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO, com 

respectivos anexos de 2013 a 2015 (art. 15, V da IN n. 52/TCE-RO/2017); (iii) atos de julgamento de 

contas anuais expedidos pelo TCE-RO de 2013 a 2015 (art. 15, VI da IN n. 52/2017-TCERO); e, (iv) 

quanto às licitações: número do edital, data e horário da sessão de abertura, valor estimado da 

contratação, inteiro teor do edital, seus anexos e da minuta do contrato, resultado de cada licitação (art. 

16, I, “b”, “d”, “f”, “g” e “h” da IN n. 52/TCE-RO). 

11. Em sua última manifestação, a defesa encaminhou o Ofício n. 

051/SUPERINT/SERRAPREVI (ID 649117), de 24 de julho de 2018, informando que não conseguiu 

atender aos requisitos de transparência em sua totalidade. Entretanto, alegou estar trabalhando para 

adequar o portal e encaminhou, anexado ao predito ofício, o relatório dos itens atingidos. 

12. No que tange às diárias, a agente responsável, em sua defesa, anexou prints do portal 

a fim de comprovar o saneamento da irregularidade. A Unidade técnica alegou que, embora tenham 

sido disponibilizados alguns dados sobre diárias, ainda estão pendentes três informações, quais sejam: 

cargo ou função exercida do beneficiado, período de afastamento e meio de transporte. Analisei os 

referidos prints, procedi busca no sítio da transparência do Instituto e constatei a ausência dessas 

informações. Assim, acolho o posicionamento técnico por considerar a permanência da infringência. 
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13. Com relação ao relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO 

(2013 a 2015), aos atos de julgamento de contas anuais expedidos pelo TCE-RO (2013 a 2015) e às 

licitações, a defesa não se pronunciou a respeito. Realizei pesquisa no portal do Instituto, a fim de 

verificar se houve o saneamento das referidas irregularidades, contudo as infringências continuam. 

Logo, acompanho o relatório técnico. 

14. No que concerne às demais impropriedades elencadas pela unidade técnica, por 

possuírem caráter obrigatório, deve o gestor ser advertido para suas inserções, de forma a dar 

cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal n. 131/2009 (Lei da Transparência) que 

acrescentou dispositivos à Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

bem como na Lei Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Instrução Normativa n. 

52/2017-TCE-RO e demais normas aplicáveis. 

15. Submetido ao crivo do Ministério Público de Contas, este divergiu do Corpo 

Instrutivo quanto à aplicação de sanção pecuniária aos responsáveis em razão da função pedagógica da 

atuação da Corte. Neste ponto, registro que acolho o Parecer Ministerial n. 470/2018, da lavra da e. 

Procuradora Érika Patrícia Saldanha de Oliveira, grafado nos seguintes termos: 

Em face desta circunstância, fazem-se presentes, a princípio, as condições para aplicação de 

sanção pecuniária aos responsáveis, com fundamento no art. 28 da IN n. 52/2017/TCE-RO c/c 

art. 55, II, da LC n. 154/1996. 

A respeito do possível exercício da função sancionatória em sede da presente auditoria, o art. 

28 da Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO, 

estabelece o seguinte, verbis: 

Art. 28. A inobservância do disposto nesta Instrução Normativa constitui irregularidade 

passível de sanção, sujeitando o responsável à aplicação de multa, na forma do art. 55, inciso 

II, da Lei Complementar Estadual nº 154/1996, sem prejuízo de outras providências e sanções 

previstas nesta Instrução Normativa e na legislação aplicável, observadas as diretrizes 

previstas no §3º do art. 1º [grifei]. 

Cabe ponderar que, a rigor da norma regulamentar, a aplicação de sanção deve considerar as 

diretrizes fixadas no §3º do art. 1º da IN n. 52/2017/TCE-RO, alterada pela IN n. 

62/2018/TCE-RO, dispostas, ipsis litteris, da seguinte forma: 

Art. 1º [omissis] 
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[...] 

§3º. São diretrizes da avaliação da Transparência Pública: 

I – Primazia do caráter pedagógico da atuação do Tribunal de Contas, sem prejuízo da 

aplicação de sanções e outras medidas previstas nesta Instrução Normativa em face do 

cometimento de faltas graves ou reiteradas; Incluído pela Instrução Normativa nº 62/2018. 

[...] 

Vê-se, assim, que, à luz da diretriz entabulada no inciso I, na seara das auditorias a respeito da 

transparência pública, tal como a presente, a sanção não constitui norma de caráter absoluto, 

devendo ela, sempre que possível, ceder lugar à função pedagógica da atuação da Corte de 

Contas [grifei]. 

Nesta trilha, a teor do dispositivo regulamentar acima transcrito, o caráter pedagógico cede 

lugar à reprimenda, em alguma medida, ante a presença de (i) faltas graves e/ou (ii) 

reiteradas. 

Seria, pois, a princípio, o caso ora ocorrente. Embora o índice de transparência do portal 

analisado tenha ficado acima do mínimo exigido, a ausência de informações tidas como 

“essenciais” constitui, em tese, eiva apta a atrair a função sancionadora do Tribunal. 

Cumpre notar que a própria norma disciplinadora da vertente auditoria estatui uma gradação 

dos vícios verificáveis nos portais, consoante se observa de seu art. 3º, §§2º e 3º, cuja dicção é 

a seguinte: 

Art. 3º [omissis] 

[...] 

§2º. Os critérios de avaliação, previstos na Matriz de Fiscalização contante do Anexo I, 

classificam-se, quanto à aderência, em: Incluído pela Instrução Normativa nº 62/2018. 

I – essenciais: aqueles de observância compulsória, cujo descumprimento pode ocasionar o 

bloqueio das transferências voluntárias, nos termos do p§4º do art. 25 desta Instrução 

Normativa; Incluído pela Instrução Normativa nº 62/2018. 

II – obrigatórios: aqueles de observância compulsória, cujo cumprimento pelas unidades 

controladas é imposto pela legislação; e Incluído pela Instrução Normativa nº 62/2018. 

III – recomendados: aqueles cuja observância, embora não decorra de regra expressa na 

legislação, constitui boa prática de transparência. Incluído pela Instrução Normativa nº 

62/2018. 

§3º. Os critérios referidos no parágrafo anterior poderão ser hierarquizados quanto à 

importância mediante a atribuição de pesos.” (NR) Incluído pela Instrução Normativa nº 

62/2018.. 

Além da própria gradação constante da enumeração feita no dispositivo acima transcrito, o 

peso relativo de cada tipo de critétio na composição do índice se revela nos termos do art. 23, 

§1º, da referida Instrução Normativa. 

Assim, os critérios tidos por “essenciais” respondem por metade do valor do índice, enquanto a 

outra metade se divide, em partes iguais, entre os critérios classificados como “obrigatórios” e 

“recomendados”. 

Ainda assim, apenas a inobservância de critérios essenciais ou obrigatórios pode implicar a 

aplicação de penalidade aos responsáveis inadimplentes com o seu dever de transparência. E, 

mesmo nesse caso, admite-se a regularidade com ressalvas apenas nos casos em que eventual 

infringência verificada se dê em razão de descumprimento de critério obrigatório, mas não, a 

rigor, daquele tido por essencial. 
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É, aliás, o que reza o art. 23, §3º, incs. I a III, da Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, 

alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO, verbis: 

Art. 23. [omissis] 

[...] 

§3º. O sítio oficial e/ou o Portal de Transparência, observado o disposto no art. 3º, §2º, e no art. 

26, serão considerados: Redação dada pela Instrução Normativa nº 62/2018. 

I – regulares, quando: pela Instrução Normativa nº 62/2018. 

a) for alcançado o limite mínimo do Índice de Transparência, fixado, no primeiro ano da 

vigência desta Instrução Normativa, em 50% (cinquenta por cento), o qual será ajustado a 

cada novo exercício, mediante ato editado pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia; e 

b) forem cumpridos todos os critérios definidos como essenciais e obrigatórios. 

II – regulares com ressalva, quando: Incluído pela Instrução Normativa nº 62/2018. 

a) for alcançado o limite mínimo na alínea “a” do inciso I; e  

b) forem cumpridos todos os critérios definidos como essenciais e for observada 

impropriedade relativa aos critérios definidos como obrigatórios. 

III – irregulares, quando: Incluído pela Instrução Normativa nº 62/2018. 

a) não for alcançado o limite mínimo referido na alínea “a” do inciso I; ou 

b) for observado descumprimento quanto aos critérios definidos como essenciais 

[destaquei]. 

Por outro lado, com relação à aplicação de eventual sanção, há de se considerar a própria 

sistemática de controle dos portais de transparência, introduzida pela IN 52/2017/TCE-RO e 

reforçada com as alterações promovidas pela IN n. 62/2018/TCE-RO – mormente o acréscimo 

da diretriz relativa à primazia da função pedagógica do Tribunal (art. 1º, §3º, I) – trabalha 

numa lógica mais voltada a resultados, possuindo, à evidência, reduzido caráter punitivista, o 

qual é reservado, consoante evidenciado acima, para ilicitudes graves ou reiteradas. 

Nesta senda, a análise não pode passar ao largo de considerações a respeito do porte do 

jurisdicionado, dos resultados alcançados e da diligência e boa-fé dos responsáveis na busca 

destes. 

Sob este aspecto, tenho que, divergindo, com todas as vênias, do encaminhamento proposta 

pela Unidade Técnica, não me parece razoável aplicar nesta quadra, sanção pecuniária aos 

responsáveis. 

Note-se que o caso trata de jurisdicionado de pequeníssimo porte, com recursos escassos, que 

sequer tinha portal de transparência no início da fiscalização e que, mesmo diante deste 

cenário, apresentou progresso considerável num curto intervalo, eis que teve seu índice 

ampliado de 0% para 53,25%, num período inferior a um ano, numa inegável mostra de 

diligência e boa-fé por parte dos responsáveis. 

Destarte, ainda que seja grave a ausência parcial das informações tidas como essenciais, nos 

termos do derradeiro opinativo técnico, tenho que a função pedagógica da atuação da Corte, 

neste momento, deve prevalecer à sua atuação sancionadora, eis que se trata de primeira 

auditoria realizada junto ao Instituto Previdenciário de Mirante da Serra, restando 

demonstrada a diligência dos jurisdicionados para fazerem-se adimplentes com a legislação da 

transparência. 
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16. Dessa forma, apesar do Corpo Técnico ter sugerido a aplicação de multa aos 

responsáveis, entendo, em consonância com o parecer ministerial, que, nesse caso, a referida sanção 

não deve ser utilizada. Vale lembrar que a multa, além da natureza punitiva, é dotada de caráter 

pedagógico. Considerando que os responsáveis tomaram medidas, a fim de aprimorar o Portal, 

ampliando o índice de transparência significativamente (num curto espaço temporal), evidenciando 

boa-fé, julgo não ser razoável nem proporcional a aplicação de sanção pecuniária. 

17. É de se registrar que os responsáveis foram notificados a corrigirem as inadequações 

no Portal da Transparência do Instituto, porém, ainda que tenham adotado algumas medidas corretivas, 

as quais provocaram o aumento do índice de transparência ao nível considerado mediano (53,25%), o 

Portal ainda não disponibiliza todas as informações essenciais e obrigatórias.  

18. Conquanto a falta de disponibilização de quaisquer das informações essenciais 

acarrete o registro dos achados da fiscalização no portal SICONV do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, cujo efeito é a interdição das transferências voluntárias nos termos do art. 73-C 

da LC nº 101/00, por se tratar de Instituto, resta impossível a aplicação do §4º do art. 25 da IN nº 

52/2017/TCE-RO, o qual determina tal penalidade aos municípios e ao estado de Rondônia.  

18. Para que haja a concessão do Certificado de Qualidade em Transparência Pública, é 

necessário o cumprimento do disposto no §1º, art. 2º, da resolução 233/2017/TCE-RO, que estabelece 

o seguinte, verbis: 

Art. 2º [omissis] 

§1º. Serão contempladas com o Certificado as unidades controladas cujos sítios oficiais e/ou 

Portais de Transparência atendam às seguintes condições: Nova Redação data pela resolução nº 

261/2018 

I – Obtenham, na avaliação de que trata o “caput”, Índice de Transparência igual ou 

superior a 80%; Nova Redação data pela resolução nº 261/2018 

II – Sejam considerados regulares ou regulares com ressalva, nos termos do § 3º do art. 23 

da Instrução Normativa N. 52/2017/TCERO; e Nova Redação data pela resolução nº 261/2018 

III – Disponibilizem, ainda, as informações a que se referem os arts. 11, inciso III, 12, inciso II, 

alínea “b”, e 16, inciso II, da Instrução Normativa N. 52/2017/TCE-RO. Nova Redação data 

pela resolução nº 261/2018 

 19. Portanto, em razão do índice de transparência inferior a 80% e da ausência de quatro 

informações essenciais, tornando o portal irregular, o Instituto de Previdência Municipal de Mirante da 

Serra não faz jus ao Certificado. 

 

DISPOSITIVO 

 

20. Pelo exposto, divergindo do opinativo técnico, tão somente, quanto à aplicação de 

multa, e convergindo com o opinativo ministerial, apresento a esta Egrégia 2ª Câmara o seguinte voto:  

 I – Considerar irregular o portal da transparência do Instituto de Previdência de 

Mirante da Serra, nos termos do art. 23, §3º, III da IN n. 52/2017/TCE-RO, com as inovações da IN n. 

62/2018/TCE-RO, em virtude do descumprimento de critérios definidos como essenciais, dispostos 
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nos arts. 13, IV, “b”, “d” e “f”, 15, V e VI, 16, I, “b”, “d”, “f”, “g” e “h” da IN n. 52/2017/TCE-RO, 

embora o portal tenha superado o limite de transparência mínimo (50%) exigido pela norma; 

II – Determinar aos responsáveis pelo citado Instituto, Quesia Andrade Balbino 

Barbosa, superintendente, e Flávio Mafia Miranda, controlador geral, ou a quem os substituam na 

forma da lei, sob pena da sanção prevista no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c art. 28 da 

IN n. 52/2017/TCE-RO, que adotem medidas com o fim de regularizar integralmente o Portal da 

Transparência, o qual será aferido em futuras auditorias realizadas por esta Corte, devendo contemplar 

todas as informações obrigatórias e essenciais discriminadas a seguir: 

a) informações detalhadas sobre despesas realizadas com cartões corporativos e 

suprimentos de fundos/adiantamentos/fundos rotativos (art. 12, II “d” da IN n. 52/TCE-RO/2017). 

Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 

62/2018/TCE-RO; 

b) lista dos credores aptos a pagamento por ordem cronológica de exigibilidade (art. 

12, II, “b” da IN n. 52/2017/TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 

52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

c) dados dos servidores efetivos, ativos, bem como dos comissionados, com 

indicação: das datas de admissão, inativação e exoneração; denominação dos respectivos cargos, 

empregos e/ou funções; carga horária; lotação; (art. 13, III da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação 

Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

d) quanto a diárias: cargo ou função exercida pelo beneficiado; período de 

afastamento; meio de transporte (art. 13, IV, “b”, “d” e “f” da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação 

Essencial conforme art. 25, §4º, IV da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018TCE-RO; 

e) relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO, com respectivos 

anexos de 2013 a 2015 (art. 15, V da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Essencial conforme art. 25, 

§4º, IV da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018TCE-RO; 

f) atos de julgamento das contas anuais expedidos pelo TCE-RO de 2013 a 2015 (art. 

15, VI da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Essencial conforme art. 25, §4º, IV da IN n. 

52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018TCE-RO; 

g) quanto às licitações: número do edital, data e horário da sessão de abertura; valor 

estimado da contratação; inteiro teor do edital, seus anexos e da minuta do contrato; resultado de cada 

licitação (art. 16, I, “b”, “d”, “f”, “g” e “h” da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Essencial conforme 

art. 25, §4º, IV da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018TCE-RO; 

h) impugnações, recursos e as respectivas decisões da comissão licitante ou do 

pregoeiro; apresenta o inteiro teor dos contratos, convênios, acordos de cooperação e demais ajustes 

firmados pela unidade controlada, inclusive seus eventuais aditivos (art. 16, I, “i”, II da IN n. 

52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada 

pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

i) inteiro teor das inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, 

orçamentária e patrimonial produzidas por órgãos de controle interno e externo (art. 5º, VIII da IN n. 

52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada 

pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 
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j) possibilitar o cadastro do requerente no serviço e-SIC (art. 18, I da IN n. 

52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada 

pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

k) possibilitar o envio de pedido de informação de forma eletrônica (art. 18, II da IN 

n. 52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, 

alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

l) possibilitar o acompanhamento posterior da solicitação (protocolo), assim como a 

notificação via e-mail e/ou outro canal acerca da tramitação e da resposta à solicitação (art. 18, III e IV 

da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, 

alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

m) possibilitar apresentar recurso na hipótese de negativa de acesso à informação ou 

de ausência das razões de negativa de acesso (art. 18, V da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação 

Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

n) indicação de autoridade designada para assegurar o cumprimento da LAI (art. 27, 

§1º da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-

RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

o) disponibilizar rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 

12 (doze) meses; rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para 

referência futura (art. 18, §2º, III e IV da IN n. 52/2017TCE-RO). Informação Obrigatória conforme 

art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

p) existir norma regulamentando a aplicação da LAI no âmbito do ente fiscalizado 

(arts. 42 e 45 da Lei n. 12.527/11). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 

52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

q) disponibilizar de manual de navegação, com instruções relativas à totalidade das 

informações disponibilizadas, onde encontrá-las, como manusear as ferramentas de pesquisa, como 

efetuar consultas no SIC e e-SIC, etc. (art. 7º da Lei n. 12.527/11). Informação Obrigatória conforme 

art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 62/2018/TCE-RO; 

r) dispor glossário de termos técnicos, visando explicar, em termos simples e de fácil 

entendimento ao homem médio, o significado de expressões técnicas e de peças típicas da gestão 

pública, tampouco de notas explicativas, contidas em todas as situações que podem gerar dúvida do 

usuário sobre o conteúdo da informação e da sua procedência (arts. 5º e 7º da Lei n. 12.527/11). 

Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO, alterada pela IN n. 

62/2018/TCE-RO; 

III – Registrar o Índice de Transparência do Instituto de Previdência de Mirante da 

Serra, referente ao exercício de 2017, de 53,25%, nível considerado mediano; 

IV – Não conceder o “Certificado de Qualidade em Transparência Pública”, em 

razão do descumprimento das exigências dispostas na Resolução n. 233/2017/TCE-RO; 

V – Recomendar ao Instituto a ampliação das medidas de transparência, no sentido 

de disponibilizar em seu Portal: 
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a) ferramenta de pesquisa que permita a busca, no mínimo, por tipo de legislação, 

período, ano e assunto; 

b) estrutura de cargos, informando o número de cargos efetivos e comissionados, 

preenchidos e ociosos; 

c) quadro remuneratório dos cargos efetivos e comissionados, composto por todos os 

vencimentos básicos e/ou subsídios dos cargos efetivos, comissionados e eletivos; 

d) dados sobre estagiários e terceirizados; 

e) ferramenta disponível para a realização das consultas aos dados dos servidores, 

suas respectivas remunerações, proventos, benefícios e pensões, bem como sobre as diárias recebidas, 

no mínimo por: período, mês e ano, lotação, nome, cargo, situações funcionais (ativos, inativos, 

efetivos, comissionados, etc.); 

f) no caso dos pensionistas por morte, indicação do segurado instituidor da pensão e 

a data do óbito, bem como a parcela percentual da pensão cabível a cada beneficiário; 

g) informações detalhadas sobre os valores pagos, mensalmente, a cada inativo e 

beneficiário; 

h) relação de bens imóveis pertencentes à unidade controlada ou a ela locados, 

contendo pequena descrição do bem, se é locado ou próprio, o respectivo endereço e o valor 

despendido na locação, se for o caso, assim como lista da frota de veículos pertencentes à unidade 

controlada, contendo dados a respeito do modelo, ano e placa; 

i) avaliações atuariais produzidas por auditorias contratadas e relatórios sobre 

celebração e cumprimento de acordos de parcelamento; 

j) remissão expressa para a norma regulamentadora da LAI; 

k) seção para divulgação de informações solicitadas via SIC e e-SIC que possam ser 

de interesse coletivo ou geral; 

l) participação em redes sociais; 

VI – Determinar ao Controle Interno do Instituto que fiscalize o cumprimento das 

determinações contidas neste acórdão, o que deve integrar, em capítulo próprio, a Prestação de contas 

do Instituto do exercício de 2018; 

VII – Advertir o gestor de que a inércia em implementar na íntegra as correções 

indicadas pela Corte de Contas será objeto de análise junto à Prestação de Contas do exercício de 

2018; 

VIII – Dar conhecimento deste Acórdão aos responsáveis por meio de publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 22, IV, 

da Lei Complementar n. 154/1996, alterado pela Lei Complementar n. 749/2013, segundo o qual a 

citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á pela publicação da decisão 

colegiada ou singular no DOeTCE, a partir do que se inicia o prazo para interposição de recursos, 

pedido de reexame e recolhimento da dívida, informando-os que seu inteiro teor está disponível para 

consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br em homenagem à sustentabilidade ambiental; 
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IX – Dar conhecimento deste Acórdão ao Ministério Público de Contas, via ofício; 

X - Após adoção das medidas acima elencadas, arquivem-se os autos; 

XI - Encaminhar os autos ao Departamento da 2ª Câmara para dar cumprimento aos 

itens acima. 
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