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PROCESSO N.: 0285/2020  

ASSUNTO: AUDITORIA DE CONFORMIDADE CONTROLE DE USO E 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS -  JAN-AGO/2019 

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ 

INTERESSADO: NEILSON WILIAN KREITLOW CORTES – SEC. SEMOSP 

MIGUEL LUIZ NUNES – SEC. SEMUSA 

RELATOR: WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 

 

 

 

Tratam autos de auditoria de conformidade realizada no 

âmbito da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, no período de 

1.1.2019 a 31.8.2019, com foco na avaliação dos controles internos existentes 

quanto à gestão administrativa e financeira, para verificação das medidas 

adotadas pela municipalidade visando o cumprimento das diretrizes de controle 

do uso e abastecimento de veículos, fixadas no item IX do Acórdão n. 87/2010-

PLENO e avaliação dos controles existentes na gestão financeira dos contratos 

com aquisição de combustíveis. 

A comissão de auditoria verificou deficiências no controle de 

combustível da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) e da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), consoante relatório técnico 
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(p. 6, ID 873447), e apontou as seguintes desconformidades no sistema de 

controle, in literris:   

[...]  
a) A1. Ausência de utilização do Sistema de Controle de 
utilização dos veículos para deslocamentos municipais e 
intermunicipais; 

b) A2. Ausência de pastas individuais com informações sobre    
abastecimento e despesa de manutenção dos veículos; 

c) A3. Ausência de registro das informações mínimas nas 
requisições de abastecimento;  

d)  A4. Ausência de instrumento contratual. 
[...]. 
  

O Relator definiu a responsabilidade dos srs. Miguel Luiz, 

Secretário Municipal de Saúde (SEMUSA) e Neílson Wilian Kreitlow Cortes, 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) mediante a 

Decisão Monocrática n. 0035/2020-GCWCSC (ID 877070), determinando suas 

audiências. 

 Os responsáveis apresentaram justificativas, que foram 

analisadas pela equipe instrutiva que afastou os achados de auditoria e sugeriu 

recomendações, dispostas no relatório técnico, documento ID 909003, ipsis 

verbis: 

[...] 
 
4. CONCLUSÃO  
103. Diante do quanto exposto, é possível concluir que, após a 
juntada das justificativas dos agentes arrolados como 
responsáveis, os achados apontados na auditoria não subsistiram, 
sendo cabível apenas a elaboração de recomendação à 
Controladoria Geral do Município de São Miguel do Guaporé, para 
que adeque os modelos previstos na Instrução Normativa n. 
11/2019 (anexos II e III), a fim de que cumpram os requisitos do 
Acórdão n. 87/2010-PLENO, conforme detalhado na proposta de 
encaminhamento abaixo.  
 
[...]. 
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Em cumprimento ao despacho do relator (ID 911568) foram 

os autos encaminhados para manifestação ministerial.  

MÉRITO 

Sem maiores delongas, convirjo com a análise 

circunstanciada empreendida pela unidade técnica da Corte, e, a adoto como 

razões de opinar em observância à Recomendação nº. 001/2016/GCG-MPC1.   

O Acórdão 87/2010-Pleno2, proferido no processo nº 

3862/06, determinou a título de tutela inibitória, em caráter pedagógico e 

preventivo, que os gestores dos órgãos, poderes e entidades jurisdicionados a 

esta Corte adotassem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da 

notificação do Acórdão.  

Por conseguinte, foram emitidos ofícios aos prefeitos de 

todos os municípios, visando notificá-los da decisão e informá-los que se 

encontrava disponibilizado para download no site www.tce.ro.gov.br, em 

jurisdicionados, o sistema de controle do consumo de combustível, utilização e 

custo operacional dos veículos. 

Entrementes, consoante disposto no relatório técnico não 

resta plenamente cumprido o disposto nas alíneas  “b”, “c”, “d” e “e” do  item IX do 

Acórdão 87/2010-Pleno: 

[...] 

IX – DETERMINAR, a título de tutela inibitória, em caráter 
pedagógico e preventivo, que os gestores dos Órgãos, Poderes e 
entidades jurisdicionados a esta Corte adotem, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contado a partir da notificação do Acórdão, 
sistema de controle do consumo de combustível, da utilização e 

                                                 
1 Que dispõe sobre a possibilidade de sintetizar as manifestações ministeriais em casos de 
convergência com o entendimento e a análise da unidade técnica do Tribunal. 
2 ID 11570 - mantido pela Decisão nº 190/2012-Pleno, transitou em julgado, no âmbito desta Corte 
em 5 de setembro de 2013.  
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do custo operacional dos veículos, de acordo com as seguintes 
diretrizes básicas, sob pena de, em caso de descumprimento, 
sujeitarem os responsáveis ao ressarcimento do erário pela 
despesa não liquidada:  
 
[...] 
 
b) A adoção de sistema (eletrônico e/ou manual) e de 
procedimentos-padrão para o controle e a autorização das 
requisições de abastecimento, de utilização dos veículos e de 
reposição de peças e realização de serviços (mecânicos e 
congêneres), mediante documentos padronizados e numerados 
em ordem sequencial, preenchidos mecanicamente sob a forma 
de talões ou eletronicamente, por meio de software apropriado 
para tal fim, de acordo com as especificações abaixo;  
 
c) As “requisições para autorização de abastecimento” (cujo 
modelo indicativo consta do Anexo I), além das formalidades 
acima indicadas, devem ser subscritas e datadas pelo setor de 
transporte e/ou pelo setor/agente requisitante 
(beneficiário/usuário) e, após, previamente autorizadas pelo 
servidor especialmente responsável pelo controle do consumo de 
combustível, da utilização e do custo operacional dos veículos. 
Devem consignar campo para preenchimento, no mínimo, das 
seguintes informações: 
- identificação e assinatura do Órgão/setor/agente requisitante;  
- identificação e assinatura do agente responsável pela 
autorização; 
- identificação e assinatura do condutor que efetuou o 

abastecimento;  
- identificação do veículo (modelo, ano e placa do veículo);  
- registro da data e hora do abastecimento pelo condutor; 
- registro do hodômetro na ocasião do abastecimento;  
- tipo e quantidade de combustível abastecido; 
- valor unitário - por litro - e valor total abastecido; e  
- identificação e assinatura do preposto/empregado do fornecedor 
(com a indicação de nome e documento de identidade) ou do 
servidor público responsável pelo gerenciamento do estoque de 
combustíveis; - campo próprio à apresentação de anotações de 
ocorrências e apresentação de justificativas (tais como, 
abastecimento em final de semana, etc).  
 
d) Os “formulários de utilização dos veículos” (cujo modelo 
indicativo consta do Anexo II), além das formalidades indicadas na 
alínea “b” supra, devem ser subscritos pelo condutor do veículo e, 
depois de devidamente preenchidos, entregues ao servidor 
especialmente responsável pelo controle do consumo de 
combustível, da utilização e do custo operacional dos veículos.  
Devem possuir, no mínimo, os seguintes campos para 
preenchimento:  
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- identificação do agente requisitante;  
- identificação e assinatura do condutor;  
- identificação e assinatura do agente responsável pelo controle;  
- identificação do veículo (modelo, ano e placa do veículo); - 
horários e hodômetro de saída; 
- horário e hodômetro de retorno; - descrição da finalidade do 
deslocamento;  
 
e) O deslocamento intermunicipal deve ser previamente 
autorizado pela autoridade administrativa competente, mediante 
ato próprio (cujo modelo indicativo consta do Anexo III), contendo 
as seguintes informações mínimas:  
- identificação do Órgão, setor ou agente requisitante/beneficiário;  
- identificação do veículo e do condutor;  
- identificação do período de deslocamento;  
- descrição sumária da finalidade;  
- identificação e assinatura da autoridade administrativa   

competente; 
[...]. 

Em sede de defesa o Sr. Miguel Luiz, Secretário Municipal 

de Saúde (SEMUSA) informou que com relação aos apontamentos de auditoria, 

que: 

• A 1- A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, não 
utiliza o sistema de controle de utilização dos veículos, ficando 
apenas na responsabilidade do diretor de controle de combustível 
da Administração Municipal.  
• A2- A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, utiliza 
apenas o relatório de deslocamento em campo dos veículos e 
maquinários.  
• A3- A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, não 
formula as requisições de abastecimento e sim pelo controle de 
combustível juntamente com a administração municipal desta 
Prefeitura Municipal.  
• A4- A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, não 
faz contrato com a empresa vencedora do certame, e sim de 
responsabilidade da CPL e Assessoria Jurídica da Prefeitura 
Municipal. 
 

Na mesma linha de argumentação o Sr. Neílson Wilian 

Kreitlow Cortes, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) 

asseverou: 
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 Onde a relatos que a SEMSAU não usa nenhum tipo de controle, 
de frotas. Informo ao Exmo. Que desde que tomei posse nesta 
secretaria todos os controles são feitos diariamente com todos os 
veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde com uso de 
formulário próprios para controle de deslocamento para suas 
referências. Esse controle de trafego são controlados pelos 
diretores de cada unidade. E não pelo secretário de Sae. 
 
Onde e controlado o local de destino dos mesmos com 
confirmação com carimbo e assinatura conforme controle de 
trafego que está sendo enviado em anexo copias do processo 
nº607/2017/492/2018/205/2019 para comprovação.  
 
E informo ainda que referente ao abastecimento dos veículos 
existe na sede da prefeitura o controle de abastecimento de todos 
os veículos desta municipalidade. Referente a contrato com os 
fornecedores existe sim. Esta informação poderá ser solicitada ao 
setor de controle de combustível. 

Tendo em vista, que o posicionamento técnico é 

parcialmente roborado pelo Parquet, colaciona-se excerto da análise técnica 

derradeira: 

Análise Técnica:  

26. Segundo evidenciado no item A.1 do relatório inicial, a conduta 
dos agentes foi deixar de implantar estrutura mínima de controle 
interno (IN n. 11/2019-CGM), com o registro de informações 
mínimas e suficientes para justificar a finalidade pública do uso 
dos veículos constantes da frota.  

27. No que concerne ao fato, os defendentes assumem que as 
secretarias não utilizam nenhuma ferramenta de controle de uso 
da frota de veículos. Afirmam, porém, que o controle de 
combustível é realizado pelo setor de abastecimento.  

28. Quanto ao achado, revelou a equipe de auditoria que a 
prefeitura municipal, através de sua Controladoria Geral, editou a 
Instrução Normativa nº 011/2019 (ID 873273, fls. 31/40) a qual 
disciplina as rotinas e procedimentos de controle de uso e 
abastecimento da sua frota de maquinários e veículos, no entanto, 
essas rotinas não estariam sendo utilizadas.  

29. Foi notado, também, que o formulário de utilização dos 
veículos denominado “Diário de Bordo Veículos e Máquinas” 
(Modelo II), não contempla todos os requisitos constantes nas 
diretrizes estabelecidas nas alíneas “b”, “d” e “e” do Acórdão n. 
87/2010- PLENO.  
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30. No entanto, ao analisar as justificativas trazidas pelos gestores 
e contrapô-las às evidências dos autos, é possível perceber que o 
achado aqui mencionado não se sustenta.  

31. Explica-se.  

32. Conforme se verifica pelo teor da Instrução Normativa n. 
11/2019/CGM (p. 3-8, do ID (873273), foi instituído um controle 
tanto do uso da frota, quanto dos abastecimentos, o que seria feito 
por uma garagem centralizada do município (art. 3º e 4º) e por 
servidores especialmente nomeados para este fim (arts. 5º, 6º e 
7º). 33. A normativa prevê, no art. 5º, § 1º, que as saídas e usos 
de máquinas e veículos somente poderão ser feitos mediante 
autorização do diretor do sistema patrimonial.  

34. A norma prossegue definindo que os veículos deverão ter 
planilha de diário de bordo, a ser preenchida pelo motorista ou 
operador, o que deve ser entregue ao diretor de frotas, para que 
esses documentos sejam objeto de controle e lançamento em 
sistema informatizado.  

35. Em relação ao abastecimento, a norma prevê, nos arts. 9º a 
12, que esse será controlado por um servidor responsável pelo 
controle de frotas.  

36. É possível perceber, então, que a norma previu uma estrutura, 
com cargos e atribuições definidos, para o controle do uso da frota 
e de abastecimento dos veículos do município como um todo. Ao 
que se percebe pela leitura da norma, essa atividade de controle 
seria feita por um setor específico que, porém, não é nominado na 
instrução. A norma também não esclarece a qual secretaria esse 
setor estaria vinculado, porém, é possível perceber sua existência.  

37. Por outro lado, a norma prevê que compete ao secretário de 
cada pasta (art. 26), apenas acompanhar se o preenchimento do 
diário de bordo está sendo feito corretamente (inciso I), bem como 
orientar os servidores lotados na secretaria quanto à implantação 
e fiscalização da mencionada instrução normativa (inciso II), além 
de detectar responsáveis por eventuais infrações de trânsito 
(inciso III).  

38. Nota-se, então, que o controle de frotas e de combustíveis não 
é feito por cada secretaria e sim por um setor centralizado, com 
cargos definidos para tanto, o que, aliás, é o mais comum e 
adequado em municípios pequenos como São Miguel do 
Guaporé.  

39. Entretanto, não há nos autos nenhuma evidência de que esse 
setor ou esses servidores designados para realizar o controle da 
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frota ou combustível tenham sido consultados, visitados ou 
entrevistados.  

40. Em busca de informações, este corpo técnico consultou o 
portal da transparência do município, e apurou que no período de 
2.01.2018 até a data de 1.03.2020 (período que abrange a 
auditoria), o município possuía um servidor ocupante do cargo de 
diretor de combustível e abastecimento, Reginaldo Marcelo da 
Silva (este servidor atualmente não está mais no exercício das 
funções, mas ocupou o cargo no período da auditoria).  

41. Em consulta às evidências dos autos, pode-se verificar, ainda, 
que todos os documentos relativos a requisições de 
abastecimento e notas fiscais, são assinadas pelo mencionado 
servidor, Reginaldo Marcelo da Silva. Isso pode ser confirmado 
nos documentos constantes no ID 873273, especificamente às p. 
326-338 e 347-373.  

42. Ademais, os documentos tendentes a liquidar a despesa são 
assinados por um servidor denominado Patrick Baumann de 
Pádua (p. 388-398, ID 873273), que não foi identificado nos autos 
pela equipe de auditoria. 

43. Entretanto, em consulta ao portal da transparência do 
município, verificou-se que o mencionado servidor exercia funções 
na Seção de Fiscalização Urbana, ligada à Secretaria de 
Administração e Fazenda do Município, o que leva a crer que seja 
essa a responsável pelo controle da frota e de combustível 
naquele ente jurisdicionado.  

44. Ainda, convém ressaltar que apenas há nos autos cópia de 
algumas peças integrantes do processo administrativo n. 68/2019, 
que é de reponsabilidade da Secretaria de Administração e 
Fazenda (segundo informações da capa do processo), o que 
reforça a tese de que o controle de combustível é feito neste local, 
e não nas secretarias auditadas.  

45. Inclusive, em consulta ao portal da transparência do município, 
é possível perceber que as atas de registro de preços para o 
fornecimento de combustível, são gerenciadas pela Secretaria de 
Administração e Fazenda, na qual não foi feita nenhuma diligência 
na auditoria.  

46. Pelo que se percebe das evidências constantes nos autos, é 
possível ter a certeza de que a atividade de controle de 
combustível não é feita em cada secretaria municipal, 
individualmente, e sim por um setor específico.  
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47. Registre-se que esta unidade técnica tentou buscar 
informação relativa a alocação do setor de controle de 
combustível na estrutura municipal, por meio de pesquisa ao 
portal da transparência do município, no campo referente à 
estrutura organizacional. Porém, não logrou êxito em obter a 
informação.  

48. No entanto, esta unidade entende que esta informação seria 
primordial para a auditoria realizada e que deveria ter sido colhida 
na fase de planejamento ou de execução, especialmente durante 
a visita técnica feita ao local.  

49. Não obstante tal fato, apesar de não haver evidências que 
permitam afirmar com certeza a secretaria a qual o setor de 
combustível é vinculado, pelo que consta dos autos é possível 
crer que isso seja feito pela Secretaria de Administração e 
Fazenda (órgão que gerencia as atas de registro de preços e, 
aparentemente, liquida as despesas).  

50. Assim, considerando que essa secretaria não foi alvo de 
fiscalização, seu titular não foi entrevistado ou questionado na 
fase inicial de auditoria, não é possível afirmar que o município 
não tenha o mencionado controle. 

51. Além disso, não há menção a qualquer diligência feita junto ao 
servidor responsável pelo controle de combustível e 
abastecimento, Reginaldo Marcelo da Silva, ou quem lhe tenha 
substituído.  

52. Registre-se que este é o agente que aparenta ter melhores 
condições de informar quanto ao controle do combustível no 
município, entretanto, não há menção a ele nos autos.  

53. Ainda, segundo consta na instrução normativa municipal, 
existe uma garagem que faz o controle da frota municipal. A 
despeito dessa informação, não consta dos autos nenhum relato 
ou evidência de que esse local tenha sido visitado ou que algum 
agente tenha sido entrevistado ou questionado quanto a este fato.  

54. Nota-se, então, que a afirmação contida no achado n. 1, no 
sentido de que as secretarias auditadas não fazem controle de 
combustível não gera nenhuma consequência ou irregularidade, já 
que, pela norma municipal (IN 11/2019/CGM) e pelas evidências 
constantes nos autos (processo administrativo a cargo da 
Secretaria de Administração e Fazenda), não é de competência 
ou atribuição dos titulares das outras pastas a realização do 
controle, seja do uso da frota, seja do abastecimento.  
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55. Segundo o art. 26, I da instrução normativa, cabe aos 
secretários das pastas apenas a fiscalização do preenchimento do 
diário de bordo. Entretanto, não há nos autos uma única cópia de 
tal documento, a fim de que se possa imputar qualquer 
responsabilidade aos agentes apontados como responsáveis.  

56. Assim, é possível perceber que, diante das evidências 
constantes nos autos, em que não se verifica nenhuma diligência 
feita aos órgãos ou servidores responsáveis pelo controle de 
combustível, não é possível afirmar que o município não utiliza 
sistema para realização de tal atividade.  

57. Entretanto, ainda que fosse possível afirmar que tal controle é 
inexistente, o achado não poderia ser imputado aos secretários 
apontados como responsáveis. 

Depreende dos argumentos ofertados que o controle de 

gerenciamento e uso da frota e abastecimento de veículos é centralizado na 

Prefeitura de forma manual com o preenchimento de formulários, sem a utilização 

de sistemas de informatizado. 

Nas evidências de auditoria a equipe técnica verificou que foi 

editada a Instrução Normativa nº. 001/2019/CGM3, que trata de gerenciamento de 

uso da frota municipal e do abastecimento de combustíveis, prevendo o controle 

de forma sistematizada, e centralização do controle de utilização e abastecimento 

de veículos.  

Nesta senda, se mostram improcedentes os achados 

apontados pela comissão de auditoria em relação aos agentes responsabilizados, 

não havendo por ora possibilidade de responsabilização ou sanção, sem 

assegurar ampla defesa aos responsáveis. Ademais não há nos autos notícias de 

que tais falhas tenham resultado dano ao erário ou maior gravame. 

 

                                                 
3 Editada pela Controladoria Geral do Município no uso de suas atribuições, assinada pelo 

Prefeito, Controladora Geral do Município e pela Secretária da Administração e Fazenda (fls.3/10, 
ID 873273). 
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Assim, tenho pelo não adoção de providencias com este 

desiderato visando tão somente a aplicação de sanção.  

Entrementes, apesar de haver legislação municipal em São 

Miguel do Guaporé - Instrução Normativa nº. 11/2019/CGM -, esta não contempla 

todos os controles dispostos no Acórdão 87/2010- Pleno, transcorridos 10 anos 

da prolação do decisum, com sucessivas gestões, o município permanece com 

pendências nesses controles e parcial implementação das determinações. 

Neste contexto, mister se faz que seja determinado ao 

Prefeito e ao órgão de controle interno que adote medidas com o desiderato de 

adequação da citada norma para o cumprimento do referido acórdão, conforme 

orientação técnica.  

Assim como, ao órgão central de controle interno do 

Município para que adote medidas preventivas em toda a administração 

municipal que perpassa pela orientação, acompanhamento e fiscalização 

periódica de cumprimento da referida instrução. 

Nesse sentido tem se manifestado o Tribunal de Contas de 

Rondônia, Acórdão APL-TC 00091/2019 (processo n. 7295/17): 

AUDITORIA. INSPEÇÃO ESPECIAL COM ENFOQUE NA 
APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO 
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA DO OESTE. PROGRAMAÇÃO DO PLANO 
ANUAL DE AUDITORIAS E INSPEÇÕES DE 2017. 
PENDÊNCIAS. DESÍDIA ADMINISTRATIVA PELA FALTA DE 
MEDIDAS APTAS A COMPROVAR A DETERMINAÇÃO 
DELINEADA NO ACÓRDÃO N. 87/2010-PLENO/TCE/RO, 
EXARADO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO 
ÂMBITO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 
ARIQUEMES, COM EFEITOS ESTENDIDOS A TODAS AS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ABRANGIDAS PELA 
JURISDIÇÃO DESSE TRIBUNAL DE CONTAS, O QUAL 
ESTABELECE DIRETRIZES PARA O CONTROLE DO 
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, UTILIZAÇÃO E CUSTO 
OPERACIONAL DOS VEÍCULOS. TRANSGRESSÃO AS 
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NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. APLICAÇÃO DE 
MULTA. DETERMINAÇÃO. PRECEDENTE. 

1. É de se declarar a improcedência do expediente aportado à 
Ouvidoria deste Tribunal, posto que restou comprovado, a 
existência de processos já constituídos, com os fatos denunciados 
(nepotismo, máquinas retroescavadeira, transporte escolar, 
decretação de calamidade fictícia, merenda escolar e gestão da 
saúde); com relação ao desvio de combustíveis, restou frustrada a 
inspeção in loco, para mensurar o prejuízo, em razão do lapso 
temporal, de sorte que se deixa de perseguir o dano, em 
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Contas, que 
assentou que na ausência de pressuposto de desenvolvimento 
válido e regular do processo, implica a sua extinção sem incursão 
sobre o seu mérito. 

2. Todavia, foi apurada transgressão às normas legais e 
regulamentares, visto que a fiscalização in loco, constatou que 
não foram adotadas, pelo ex-gestor e atual gestor do município, 
medidas necessárias ao cumprimento das determinações 
exaradas no Acórdão n. 87/2010- PLENO/TCE/RO e na Decisão 
Normativa n. 002/2015/TCE-RO, no tocante ao consumo e 
distribuição de combustíveis pela Prefeitura Municipal de Alvorada 
do Oeste. 

3. Aplicação de multa individual aos responsáveis pela desídia 
administrativa da gestão anterior em não ter estabelecido 
diretrizes para o controle do consumo de combustível, utilização e 
custo operacional dos veículos. 

4. Reiterar a determinação a atuação gestão do município de 
Alvorada do Oeste, para o cumprimento das diretrizes 
estabelecidas no Acórdão n. 87/2010-PLENO/TCE/RO e Decisão 
Normativa n. 002/2015/TCE-RO, sob pena de novas sanções, o 
que deverá ser objeto de verificação em futuras fiscalizações 
deste Tribunal de Contas. (Grifei) 

Outrossim, acresço a necessidade de se estipular cláusula 

prevendo sanção, para o caso de descumprimento às determinações, com 

supedâneo no art. 55, IV da Lei 154/96. 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela:  

1. Determinação ao órgão central de controle interno do 

município de São Miguel do Guaporé, para que adote medidas visando a: 
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1.1. Adequação do anexo III da Instrução Normativa n. 

11/2019/CGM, que traz o modelo do documento denominado “requisição de 

combustível”, a fim de que nele constem todas as informações previstas no item 

IX, alíneas “d” e “e” do Acórdão n. 87/2010-PLENO; 

1.2.  Adequação do anexo II da Instrução Normativa n. 

11/2019/CGM, que traz o modelo do documento denominado “diário de bordo”, a 

fim de que nele constem todas as informações previstas no item IX, alínea “c”, do 

Acórdão n. 87/2010-PLENO, especialmente no que se refere ao registro dos 

valores dos hodômetros;  

2. Determinação aos atuais Prefeito, Secretários 

municipais e Diretor de Controle de combustível do município de São Miguel do 

Guaporé, ou quem os suceder, para que adotem medidas visando a efetivo 

cumprimento Instrução Normativa nº. 11/2019/CGM por toda a administração 

municipal;  

3. Determinação à Controladoria Geral do Município que: 

3.1. oriente, acompanhe e fiscalize o cumprimento da 

Instrução Normativa nº. 11/2019/CGM; 

3.2. comprove perante a Corte, no prazo a ser fixado pelo 

relator, o cumprimento dos subitens 1.1 e 1.2; 

4. Notificação do prefeito da disponibilização pelo Tribunal 

aos jurisdicionados, de sistema informatizado de controle de veículos, para 

download no site www.tce.ro.gov.br; 

5. Alerta dos agentes acima declinados que o 

descumprimento às determinações, os submeterá a aplicação de sanção prevista 

no art. 55, IV da Lei 154/96. 

É como opino. 

Porto Velho, 09 de outubro de 2020. 

Yvonete Fontinelle de Melo 
Procuradora do Ministério Público de Contas 
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