
 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 DP-SPJ  

 Acórdão APL-TC 00281/20 referente ao processo 02404/19  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326  

www.tce.ro.gov.br 

1 de 13 

Proc.: 02404/19 

Fls.:__________ 

PROCESSO N. : 2.404/2019-TCE-RO. 

ASSUNTO : Auditoria - Cumprimento da Lei Complementar n. 131, de 2009. 

JURISDICIONADO : Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO. 

INTERESSADO : Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO. 

RESPONSÁVEIS : Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito 

Municipal; 

Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob o n. 565.060.402-97 – 

Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; 

Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo 

Portal da Transparência. 

RELATOR : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

SESSÃO : 10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, 5 A 9 DE OUTUBRO DE 2020. 

GRUPO : I. 
 

 

EMENTA: AUDITORIA. PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA. CUMPRIMENTO DA LEI DA 

TRANSPARÊNCIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL. IRREGULAR. ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA 

ELEVADO. NÃO-DISPONIBILIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS E ESSENCIAIS. 

NÃO-ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA IN N. 

52/2017/TCE-RO. NÃO-CONCESSÃO DO 

CERTIFICADO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. 

RECOMENDAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

1.Deve a Administração Pública manter em página 

eletrônica a liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária 

e financeira, em cumprimento da Lei Complementar n. 101, 

de 2000, com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar n. 131, de 2009. 

2.A não-disponibilização das informações essenciais 

estabelecidas na Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, 

impossibilitam, ainda que verificado Índice de Transparência 

superior a 80%, a concessão do “Certificado de Qualidade 

em Transparência Pública”. 

3.Recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas para 

que os agentes políticos responsáveis adotem providências, 

na forma do disposto no art. 40, I, da LC n. 154, de 1996 c/c 

o art. 62, II e 30, II, do RITCE-RO. 

4. Alerta aos agentes acerca de que a inobservância do 

disposto na Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO sujeita 

os responsáveis à aplicação de multa, conforme disposição 

do art. 28 da referida norma, na forma do art. 55, inciso II, 

da Lei Complementar Estadual n. 154, de 1996, sem prejuízo 

de outras providências e sanções previstas na Instrução 

Normativa e na legislação aplicável, observadas as diretrizes 

previstas no § 3º do art. 1º, a ser sindicada em procedimento 

próprio.  
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ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de  Auditoria realizada no Portal 

da Transparência do Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO, com o objetivo de 

avaliar o cumprimento das disposições e obrigações decorrentes da Lei Complementar n. 131, de 2009 

(Lei da Transparência), que inseriu na Lei Complementar n. 101, de 2000, dispositivos que determinam 

a disponibilização de informações pormenorizadas e, em tempo real, sobre a execução orçamentária e 

financeira, bem como as disposições trazidas pela Lei n. 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação) 

e pela Instrução Normativa n. 52/2017-TCE-RO, como tudo dos autos consta.  

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO WILBER CARLOS 

DOS SANTOS COIMBRA, por maioria, vencido o CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE 

SOUZA, em: 

I – Considerar irregular o Portal da Transparência do Poder Executivo do Município 

de São Miguel do Guaporé-RO, de responsabilidade do Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – 

CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito Municipal; da Senhora Edimara Cristina Isidoro 

Bergamim – CPF/MF sob o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do 

Guaporé-RO; da Senhora Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável 

pelo Portal da Transparência, haja vista que, embora tenha alcançado o índice de 96,11% (noventa e 

seis, vírgula onze por cento), não disponibilizou informações obrigatórias e essenciais, consubstanciadas 

na: 

I.I – Não-disponibilização de comprovação de incentivo à participação popular e 

realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão da lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos, em descumprimento ao art. 48, § 1º, I, da LRF c/c art. 15º, inciso I da 

Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, consubstanciada em informação obrigatória, conforme o 

disposto no art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO; e  

I.II – Não-apresentação dos atos de julgamento das contas anuais expedidos pelo 

Poder Legislativo, em descumprimento ao art. 48, caput, da LRF c/c art. 15, VI da IN n. 52/2017/TCE-

RO, consubstanciada em informação essencial, na forma do art. 25, §4º da IN n. 52/2017 TCE-RO; 

II – Não conceder o Certificado de Qualidade em Transparência Pública ao Poder 

Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO, previsto na Resolução n. 233/2017/TCE-RO, 

em razão do não-atendimento integral ao que dispõem os arts. 3º, 4º, 5º e 25 da IN n. 52/2017/TCE-RO 

e, notadamente, as disposições do art. 15, inciso VI, art. 16, inciso II e art. 18, § 2º, inciso I, todos também 

da IN n. 52/2017/TCERO; 

III – Ordenar o registro do Índice de Transparência Pública de 96,11% (noventa e 

seis vírgula onze por cento) do Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO, referente 

ao exercício de 2019; 

IV – Determinar ao Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 

326.946.602-15 – Prefeito Municipal; à Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob 
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o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; à Senhora 

Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo Portal da 

Transparência, ou quem vier a substituir-lhes legalmente, que adotem os atos necessários ao saneamento 

das irregularidades elencadas no item I deste acórdão, e observe as recomendações constantes no item 

6, subitem 6.4, do Relatório Técnico (ID n. 921386), de forma a ampliar as medidas de transparência 

daquele Poder Executivo, que deverá ser objeto de auditoria a ser realizada, conforme programação da 

Secretaria-Geral de Controle Externo; 

V – Advertir o Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 

326.946.602-15 – Prefeito Municipal; a Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob 

o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; a Senhora 

Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo Portal da 

Transparência, ou quem vier a substituir-lhes legalmente, que a não-disponibilização das informações 

obrigatórias enumeradas na IN n. 52/2017, poderá ensejar a aplicação de multa, prevista no art. 55, 

incisos II e VII e parágrafo 1º, da Lei Complementar n. 154, de 1996, na forma do art. 28, da IN n. 

52/2017/TCE-RO; 

VI – Dê-se ciência acerca deste acórdão, via DOeTCE-RO, destacando que o Voto, 

o Parecer do MPC e o Relatório Técnico estão disponíveis no sítio eletrônico do TCE-RO 

(http://www.tce.ro.gov.br/) aos interessados:  

VI.a) o Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – 

Prefeito Municipal; 

VI.b) a Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob o n. 

565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO;  

VI.c) a Senhora Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – 

Responsável pelo Portal da Transparência; 

VII – Cientifique-se o Ministério Público de Contas, via ofício, na forma do disposto 

no art. 180, caput, nos termos do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, 

nos termos do que dispõe o art. 99-A, da Lei Complementar n. 154, de 1996; 

VIII – Publique-se, na forma regimental; 

IX – Arquivem-se os autos, após adoção das medidas de estilo e certificado o trânsito 

em julgado da presente Decisão; 

X – Cumpra-se. 

 

 

 

 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA 

DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, WILBER 

CARLOS DOS SANTOS COIMBRA (Relator), BENEDITO ANTÔNIO ALVES e o 

Conselheiro-Substituto OMAR PIRES DIAS (em substituição regimental ao Conselheiro Edilson de 

Sousa Silva); o Conselheiro Presidente PAULO CURI NETO; e o Procurador-Geral do Ministério 

Documento eletrônico assinado por PAULO CURI NETO e/ou outros  em 21/10/2020 13:21.
Documento ID=956118   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

file:///C:/Users/Amaury/Downloads/www.tce.ro.gov.br
http://www.tce.ro.gov.br/


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 DP-SPJ  

 Acórdão APL-TC 00281/20 referente ao processo 02404/19  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326  

www.tce.ro.gov.br 

4 de 13 

Proc.: 02404/19 

Fls.:__________ 

Público de Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. Ausente o Conselheiro EDILSON DE 

SOUSA SILVA devidamente justificado.  

 
Porto Velho, 9 de outubro de 2020. 

 

(assinado eletronicamente) 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA  

Conselheiro Relator  

(assinado eletronicamente) 

PAULO CURI NETO 

 Conselheiro Presidente  
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Fls.:__________ 

PROCESSO N. : 2.404/2019-TCE-RO. 
ASSUNTO : Auditoria - Cumprimento da Lei Complementar n. 131, de 2009. 
JURISDICIONADO : Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO. 
INTERESSADO : Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO. 
RESPONSÁVEIS : Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito 

Municipal; 

Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob o n. 565.060.402-97 – 

Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; 

Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo 

Portal da Transparência. 
RELATOR : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 
SESSÃO : 10ª SESSÃO VIRTUAL DO PLENO, 5 A 9 DE OUTUBRO DE 2020. 
GRUPO : I. 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

1. Trata-se da Auditoria realizada no Portal da Transparência do Poder Executivo do 

Município de São Miguel do Guaporé-RO, com o objetivo de avaliar o cumprimento das disposições e 

obrigações decorrentes da Lei Complementar n. 131, de 2009 (Lei da Transparência), que inseriu na Lei 

Complementar n. 101, de 2000, dispositivos que determinam a disponibilização de informações 

pormenorizadas e, em tempo real, sobre a execução orçamentária e financeira, bem como as disposições 

trazidas pela Lei n. 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Instrução Normativa n. 

52/2017-TCE-RO. 

2. A Secretaria-Geral de Controle Externo, quando da análise inaugural , constatou que o 

Portal auditado, na forma da IN n. 52/2017-TCE/RO, havia alcançado o Índice de Transparência de 

93,30%, razão pela qual se manifestou pelo chamamento dos responsáveis, para apresentação de 

justificativas e/ou adequações do Portal, bem como fosse fixado prazo àquela Administração para que 

adequasse o portal às exigências das normas de transparência, de forma que disponibilizasse, dentre 

outras informações, o planejamento estratégico, versão consolidada dos atos normativos, relação de 

bens, transmissão de sessões, audiências públicas, cartas de serviços aos usuários, pesquisas, enquetes 

etc. 
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3. Sobreveio a Decisão Monocrática n. 0165/2019-GCWCSC, em que restou determinada a 

realização da audiência dos responsáveis, ocasião em que fixei o prazo de 60 (sessenta) dias para 

comprovação das medidas adotadas para a adequação do Portal da Transparência. 

4. Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram as razões de justificativas, 

intempestivamente, por meio da documentação protocolizada sob o n. 10.165/19, em que aduziram que 

“no ano de 2020, estará sendo cumprido todas estas recomendações, e que todas elas estarão no portal 

de transparência e site municipal e que estamos trabalhando para sanar todas recomendações contidas 

nos autos” (sic). 

5. Com vistas dos autos, a Secretaria-Geral de Controle Externo, após nova consulta ao 

Portal auditado, expediu o Relatório Técnico (ID n. 921386), cuja conclusão, in litteratim: 

CONCLUSÃO 

102. Verificou-se, nesta reanálise, que o Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guaporé sofreu modificações que alteraram o índice de transparência de seu Portal alcançando um 

percentual de 96,11%, inicialmente calculado em 93,30%, o que é considerado um nível elevado. 

103. Verificou-se ainda 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). 

104. Assim, diante da presente análise, considerando os testes de auditoria concernentes à 

obrigatoriedade da promoção do amplo acesso à informação pela Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guaporé, conclui-se pelas irregularidades a seguir transcritas de responsabilidade do senhor Cornélio 

Duarte de Carvalho CPF: 326.946.602-15, Prefeito Municipal; Edimara Cristina Isidoro Bergamim 

CPF: 565.060.402-97, Controladora Interna e Franciene Carvalho Silva, CPF: 005.653.072-23, 

responsável pelo Portal da Transparência, por: 

5.1) Não disponibilizar: comprovação de incentivo à participação popular e realização de audiências 

públicas durante os processos de elaboração e discussão das, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos, em descumprimento ao art. 48, § 1º, I, da LRF c/c art. 15º, inciso I da Instrução Normativa 

nº 52/2017/TCE-RO (Item 3, subitem 3.1 desta Análise de Defesa e Item 7, subitem 7.1 da matriz de 

fiscalização). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017TCE-RO; e  

5.2) Não apresentar os atos de julgamento das contas anuais expedidos pelo Poder Legislativo, em 

descumprimento ao art. 48, caput, da LRF c/c artigo 15, VI da IN nº. 52/2017/TCE-RO (Item 3, subitem 

3.2 do Relatório Técnico Preliminar e Item 7, subitem 7.6 da matriz de fiscalização). Informação 

essencial, conforme art. 25, §4º da IN nº 52/2017 TCE-RO. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

105. Diante do exposto, submetem-se os autos, ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Relator, Wilber Carlos dos Santos Coimbra, propondo:  

6.1. Considerar o Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – 

IRREGULAR - tendo em vista o descumprimento de critério definido como essencial, com fulcro no 

artigo 23, §3º, III, “b” da IN nº. 52/2017/TCE-RO; 
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 6.2. Determinar o registro do índice do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guaporé, de 96,11% bem como o arquivamento destes autos, com fulcro no art. 25, §1º, II e incisos 

da IN nº. 52/2017/TCE-RO; 

 6.3. Não conceder o Certificado de Qualidade em Transparência Pública à Prefeitura Municipal de São 

Miguel do Guaporé, consoante art. 2°, § 1° e incisos da Resolução n° 233/2017/TCE-RO; 

106. E ainda: 

6.4. Com base no inciso I do art. 40 da Lei Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), c/c 

o inciso II do art. 62, c/c inciso II do art. 30 do Regimento Interno, determinar a NOTIFICAÇÃO do 

senhor Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito Municipal; da senhora Edimara Cristina Isidoro 

Bergamim, Controladora Interna, e da senhora Franciene Carvalho Silva, responsável pelo Portal da 

Transparência, ou quem lhes vier a substituir, para que adotem providências relacionadas as seguintes 

recomendações, referente a disponibilização de informações em seu Portal de Transparência, a saber: 

a) Planejamento estratégico; 

b) Versão consolidada dos atos normativos; 

c) Transmissão de sessões, audiências públicas, etc. via meios de comunicação como rádio, TV, internet, 

entre outros; 

d) Mecanismo de captação de opinião estimulada da população (pesquisas, enquetes); e, 

e) Informações sobre Conselhos com participação de membros da sociedade civil (sic). 

 

6. Instado, o Ministério Público de Contas, por seu Procurador ERNESTO TAVARES 

VICTORIA, teceu o Parecer n. 0458/2020/GPETV (ID n. 937540), ocasião em que, em convergência 

com a SGCE, opinou no sentido de considerar cumprida a Auditoria de Regularidade, para o fim de 

efetuar o registro de índice de transparência, apurado em 96,11% (noventa e seis vírgula onze por cento), 

contudo, sem que seja concedido o Certificado de Qualidade em Transparência à Prefeitura Municipal 

de São Miguel do Guaporé-RO, in verbis: 

Diante do exposto, o Ministério Público de Contas ratifica o entendimento técnico e opina seja: 

I. Considerada cumprida a presente Auditoria de Regularidade, diante da realização de fiscalização 

integral realizada pela Corte de Contas, por meio da Unidade Instrutiva, no Portal da Transparência da 

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, em atendimento ao artigo 22 da Instrução Normativa 

nº 52/2017-TCE/RO (alterações dadas pela IN n. 62/2018-TCERO); 

II. No mérito, seja considerado que os atos analisados na presente fiscalização realizada no Portal da 

Transparência da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé se encontram em desconformidade 

com os procedimentos exigidos pela legislação pertinente; 

III. Efetuado o registro do índice de transparência apurado em 96,11%, e não seja concedido o 

Certificado de Qualidade em Transparência à Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, 

conforme artigo 2º, §1º e incisos da Resolução n. 233/2017/TCERO; 

IV. Determinado aos responsáveis que promovam as adequações necessárias a fim de sanar a 

irregularidade indicada pelo Corpo Técnico no relatório, sob pena de sanção em fiscalizações futuras, 

bem como sejam atendidas as recomendações sugeridas pela Unidade Técnica (sic). 

 

7. Os autos do Processo em epígrafe encontram-se conclusos no Gabinete. 

É o relatório.  

Documento eletrônico assinado por PAULO CURI NETO e/ou outros  em 21/10/2020 13:21.
Documento ID=956118   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

file:///C:/Users/Amaury/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 DP-SPJ  

 Acórdão APL-TC 00281/20 referente ao processo 02404/19  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326  

www.tce.ro.gov.br 

8 de 13 

Proc.: 02404/19 

Fls.:__________ 

 

II - VOTO 

CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 

 

8. Ab initio, consigno que a auditoria realizada no Portal da Transparência do Poder 

Executivo de São Miguel do Guaporé-RO, acerca do cumprimento da Lei da Transparência e da Lei de 

Acesso a Informação, no que tange à disponibilização de informações de interesse coletivo e geral, 

independente de solicitação e alcançou um índice elevado, consubstanciado em 96,11% (noventa e seis 

vírgula onze por cento). 

9. Nada obstante, não restaram disponibilizadas duas informações relevantes, quais sejam: 

(i) não-disponibilização da comprovação de incentivo à participação popular e realização de audiências 

públicas durante os processos de elaboração e discussão das lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, 

em descumprimento ao art. 48, § 1º, I, da LRF c/c art. 15, inciso I da Instrução Normativa n. 

52/2017/TCE-RO, e (ii) não-apresentação dos atos de julgamento das contas anuais expedidos pelo 

Poder Legislativo, em descumprimento ao art. 48, caput, da LRF c/c art. 15, VI da IN n. 52/2017/TCE-

RO; àquela, de caráter obrigatório, e esta, de caráter essencial, respectivamente. 

10. Com efeito, a Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, alterada pela IN n. 

62/2018/TCE-RO, estabeleceu os requisitos a serem observados pelos Portais de Transparência, cujo 

resultado poderá ser utilizado para a concessão anual, por parte do TCE/RO, do Certificado de Qualidade 

de Transparência Pública, instituído pela Resolução n. 233/2017/TCE-RO, em reconhecimento aos 

portais com as melhores práticas de transparência. 

11. Nesse contexto, o art. 2º, §1º, I, II, e III, da Resolução n. 233/2017/TCE-RO, no ponto, 

fica estabelecido que para que o ente fiscalizado seja contemplado com o retrorreferido Certificado é 

necessário que sua página eletrônica e/ou Portal da Transparência obtenham o Índice de Transparência 

igual ou superior a 80%, e que este seja considerado regular ou regular, com ressalvas, além de atender 

ao disposto nos arts. 11, inciso III, 12, inciso II, alínea “b”, e 16, inciso II da IN n. 52/2017-TCE-RO.  
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12. Consigno, por oportuno, que o aludido Portal de Transparência apresentou 

irregularidades relacionadas à 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 n. 52/2017/TCE-RO) e obrigatórias (aquelas de observância compulsória, 

cujo cumprimento pelas unidades controladas é imposto pela legislação). 

13. Destarte, em que pese ter alcançado Índice de Transparência superior a 90%, o que é 

considerado elevado, além do mínimo de 50% estabelecido pela IN n. 52/2017-TCE-RO , a ausência de 

informações consideradas essenciais e/ou obrigatórias ensejam que o referido Portal seja considerado 

irregular, na forma do que dispõe o art. 23, §3º, III, “b”. 

14. Oportunamente, cabe recomendar ao Poder Executivo do Município de São Miguel do 

Guaporé-RO que, nos termos do art. 25, § 1º, V, da Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, incluído 

pela IN n. 62/2018/TCE-RO, amplie as medidas de transparência, saneando, inclusive, as irregularidades 

remanescentes apontadas no Relatório Técnico conclusivo e no Parecer do Parquet de Contas, sob pena 

de aplicação de pena pecuniária, na forma do disposto no art. 28 da IN n. 52/2017/TCE-RO, com a nova 

redação dada pela Instrução Normativa n. 62/2018, in littetatim: 

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 (sic). 

 

15. Saliento, por oportuno, que mister se faz advertir àquela Administração que as 

informações exigidas pela Instrução Normativa n. 52/2017-TCE-RO, ausentes nos atos sindicados na 

presente auditoria, serão verificadas quando da realização de nova fiscalização, sendo que, caso estejam 

novamente ausentes, poderão ensejar a aplicação de multa aos responsáveis, no caso de terem 

contribuído, por ação ou omissão, para a permanência do atual índice ou seu rebaixamento. 

16. Por derradeiro, registro que, embora se tenha alcançado o Índice de Transparência de 

96,11% (noventa e seis, vírgula onze por cento), portanto superior ao mínimo de 80% exigido pelo art. 

2º, §1º, I, da Resolução n. 233/2017/TCE-RO, há que ser considerado irregular, justamente, por não 

disponibilizar informações essenciais e obrigatórias, o que culmina  a não-concessão do Certificado de 
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Qualidade em Transparência Pública, conforme previsto no art. 2ª, §1º, incisos II e III da referida 

Resolução. 

 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, em convergência com a manifestação técnica e com o opinativo 

ministerial de contas, submeto à deliberação deste Egrégio Plenário, nos termos regimentais, o seguinte 

VOTO: 

I – Considerar irregular o Portal da Transparência do Poder Executivo do Município 

de São Miguel do Guaporé-RO, de responsabilidade do Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – 

CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – Prefeito Municipal; da Senhora Edimara Cristina Isidoro 

Bergamim – CPF/MF sob o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do 

Guaporé-RO; da Senhora Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável 

pelo Portal da Transparência, haja vista que, embora tenha alcançado o índice de 96,11% (noventa e 

seis, vírgula onze por cento), não disponibilizou informações obrigatórias e essenciais, consubstanciadas 

na: 

I.I – Não-disponibilização de comprovação de incentivo à participação popular e 

realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão das lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos, em descumprimento ao art. 48, § 1º, I, da LRF c/c art. 15º, inciso I da 

Instrução Normativa n. 52/2017/TCE-RO, consubstanciada em informação obrigatória, conforme o 

disposto no art. 3º, §2º, II da IN n. 52/2017TCE-RO; e  

I.II – Não-apresentação dos atos de julgamento das contas anuais expedidos pelo 

Poder Legislativo, em descumprimento ao art. 48, caput, da LRF c/c art. 15, VI da IN n. 52/2017/TCE-

RO, consubstanciada em informação essencial, na forma do art. 25, §4º da IN n. 52/2017 TCE-RO; 

II – Não conceder o Certificado de Qualidade em Transparência Pública ao Poder 

Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO, previsto na Resolução n. 233/2017/TCE-RO, 

em razão do não-atendimento integral ao que dispõem os arts. 3º, 4º, 5º e 25 da IN n. 52/2017/TCE-RO 

e, notadamente, as disposições do art. 15, inciso VI, art. 16, inciso II e art. 18, § 2º, inciso I, todos também 

da IN n. 52/2017/TCERO; 

III – Ordenar o registro do Índice de Transparência Pública de 96,11% (noventa e 

seis vírgula onze por cento) do Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé-RO, referente 

ao exercício de 2019; 

IV – Determinar ao Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 

326.946.602-15 – Prefeito Municipal; à Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob 

o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; à Senhora 

Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo Portal da 

Transparência, ou quem vier a substituir-lhes legalmente, que adotem os atos necessários ao saneamento 
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das irregularidades elencadas no item I deste acórdão, e observe as recomendações constantes no item 

6, subitem 6.4, do Relatório Técnico (ID n. 921386), de forma a ampliar as medidas de transparência 

daquele Poder Executivo, que deverá ser objeto de auditoria a ser realizada, conforme programação da 

Secretaria-Geral de Controle Externo; 

V – Advertir o Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 

326.946.602-15 – Prefeito Municipal; a Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob 

o n. 565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; a Senhora 

Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – Responsável pelo Portal da 

Transparência, ou quem vier a substituir-lhes legalmente, que a não-disponibilização das informações 

obrigatórias enumeradas na IN n. 52/2017, poderá ensejar a aplicação de multa, prevista no art. 55, 

incisos II e VII e parágrafo 1º, da Lei Complementar n. 154, de 1996, na forma do art. 28, da IN n. 

52/2017/TCE-RO; 

VI – Dê-se ciência acerca deste acórdão, via DOeTCE-RO, destacando que o Voto, 

o Parecer do MPC e o Relatório Técnico estão disponíveis no sítio eletrônico do TCE-RO 

(http://www.tce.ro.gov.br/) aos interessados:  

VI.a) o Senhor Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF sob o n. 326.946.602-15 – 

Prefeito Municipal; 

VI.b) a Senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim – CPF/MF sob o n. 

565.060.402-97 – Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO;  

VI.c) a Senhora Franciene Carvalho Silva – CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 – 

Responsável pelo Portal da Transparência; 

VII – Cientifique-se o Ministério Público de Contas, via ofício, na forma do disposto 

no art. 180, caput, nos termos do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, 

nos termos do que dispõe o art. 99-A, da Lei Complementar n. 154, de 1996; 

VIII – Publique-se, na forma regimental; 

IX – Arquivem-se os autos, após adoção das medidas de estilo e certificado o trânsito 

em julgado da presente Decisão; 

X – Cumpra-se. 

 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

 

 Com o Relator.  
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 

 

Exmº Relator, demais Pares, apresento as justificativas da minha divergência pontual à 

Proposta de Voto, em apreço: 

1. São diretrizes da avaliação da Transparência Pública, com primazia do caráter pedagógico 

da atuação do Tribunal de Contas, sem prejuízo da aplicação de sanções e outras medidas previstas em 

Instrução Normativa em face do cometimento de faltas graves ou reiteradas. Tais conceitos são retirados 

da IN’s 52/2017 e 62/2018. 

2. Os Portais de Transparência deverão atender, os padrões definidos nas Instruções a partir 

dos critérios de avaliação, previstos na Matriz de Fiscalização. São considerados requisitos essenciais à 

transparência e de observância compulsória, os cumprimentos elencados na Instrução Normativa 

62/2018, cujos descumprimentos podem ocasionar o bloqueio das transferências voluntárias na forma 

da Lei. 

3. Os referidos critérios de observância compulsória poderão ser hierarquizados quanto à 

importância mediante a atribuição de pesos; e assim foi estabelecido na Matriz de Fiscalização que alinha 

mais de 40 quesitos essenciais. 

4. O Portal de Transparência do Município de São Miguel do Guaporé-RO, não cumpriu 

(inter ália) o item 7.6 da matriz de fiscalização descumprindo o art. 48, caput da LRF. Ocorre que esta 

informação considerada dentre as essenciais afetou em importância à Transparência em 1,16%, cf. nota 

ponderada na Matriz de Fiscalização, e está sendo considerada irregular. Data vênia, não há ponderação 

razoável nessa linha de nossa apreciação, pois este Portal recebeu índice de 96% de cumprimento da 

Transparência, e por 1,16% considerado irregular! 

Com estas divagações, justifico divergir do Exmº Relator, não em desobediência as regras 

insculpidas e válidas com força coativa derivada da lei e das regras estabelecidas por esta E. Corte, 

contidas na escorreita decisão ofertada por S. Exª., o Relator Dr. Wilber Carlos dos Santos Coimbra. 

Mas, suportado em luzes irradiadas dos elevados princípios constitucionais não vejo 

malferimento ao princípio da publicidade em prejuízo da transparência na gestão pública, pois 

administrador público municipal possibilitou aos administrados o conhecimento de suas condutas 

administrativas, em sua quase totalidade. Por isso, em nome do princípio implícito da razoabilidade -, o 

qual busca na proporcionalidade sua razão de existir, apresento voto substitutivo para que se julgue 

regular com ressalvas o Portal de Transparência do Município de São Miguel do Guaporé-RO, de 

responsabilidade do Senhor CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO–CPF/MF sob o n. 326.946.602-

15 –Prefeito Municipal; da Senhora EDIMARA CRISTINA ISIDORO BERGAMIM–CPF/MF sob o n. 

565.060.402-97 –Controladora Interna do Município de São Miguel do Guaporé-RO; da Senhora 

FRANCIENE CARVALHO SILVA–CPF/MF sob o n. 005.653.072-23 –Responsável pelo Portal da 

Transparência, determinando-se ao gestor para que no prazo de 30 dias apresente a esta Corte os 

cumprimentos faltantes das alíneas contidas no item I, contido na muito bem lançada proposta de voto, 

sob pena de sansão. 

Destarte, no ensejo venho por admoestar os Pares para que venhamos a rever a calibração 

dos critérios de avaliação dos Portais de Transparência, tão importantes para a democracia e para a gestão 
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da coisa pública, viabilizando assim o acesso do controle social através dos canais obrigatórios que são 

os Portais de Transparências dos Jurisdicionados. 

 

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
 

 Com o Relator.  

 

CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 

 

 Convirjo face aos argumentos expendidos pelo Eminente Relator no ratio decidendi. 

 

 

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO OMAR PIRES DIAS (em substituição regimental ao 

Conselheiro Edilson de Sousa Silva) 

 

 Embora concorde plenamente com os argumentos propostos pelo Conselheiro Valdivino 

Crispim, que divergiu do Relator, entendo que enquanto não for revista a calibração dos critérios de 

avaliação dos Portais de Transparência, normatizados por este Tribunal de Contas, há que se manter a 

coerência das decisões já prolatadas. Por isso, acompanho a proposta do Relator. 
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Em

PAULO CURI NETO

5 de Outubro de 2020

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

PRESIDENTE

RELATOR
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