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DECISÃO MONOCRÁTICA N.  0047/2021-GCWCSC  

  

 

SUMÁRIO: DECISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO. 

NÍVEL DE PREPARAÇÃO PARA O 

ENFRENTAMENTO DA COVID- 19 . 

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA A 

MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA 

FORÇA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE, COMO MEDIDA ASSECURATÓRIA DA 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVI ÇO 

ESSENCIAL À SAÚDE. PODER GERAL DE 

CAUTELA. AD REFERENDUM DO PLENO. 

DETERMINAÇÕES PREVENTIVAS. 

1. Os municípios do Estado de Rondônia devem, 

obrigatoriamente, adotar atos administrativos, com o 

desiderato de possuir o nível adequado e suficiente de 

preparação para o enfrentamento dos nefastos efeitos da 

COVID-19, mormente para se evitar o colapso na saúde 

municipal. 
2. Com efeito, cabe ao Tribunal de Contas, à luz do 

poder geral de cautela (art. 3º-B da LC n. 154, de 1996), 

expedir Decisão Cautelar, de ofício, com o propósito de 

se determinar ao Poder Executivo Municipal que 

mantenha a operacionalidade concreta, no tocante ao 

nível de preparação para o enfrentamento da pandemia 

do Coronavírus, a fim de conferir a efetividade ao serviço 

público de saúde, sob pena de multa cominatória à 

autoridade pública responsável. 
3. Determinações. Prosseguimento da marcha 

processual. 
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I – DO RELATÓRIO 

 

1. Trata-se de levantamento promovido pela Secretaria Geral de Controle Externo, 

consubstanciado em Relatório Técnico de Levantamento n. 0270924 (ID n. 1005806), realizado 

em obediência à Recomendação CNPTC n. 1/2021, referente ao nível de preparação do 

município de Nova Brasilândia do Oeste-RO para o enfrentamento da COVID-19, cujo objeto 

é obstar o colapso na saúde, semelhante à situação enfrentada pelo Estado do Amazonas, em 

que conclui, in litteris: 

7. CONCLUSÃO 

18. Devido ao curto prazo para a realização do levantamento, as informações apresentadas 

não foram auditadas, ou seja, este relatório s erve de direcionamento para os trabalhos de 

fiscalização, mas não pode ser conclusivo a respeito do assunto, pois é alto o risco de erro na 

opinião técnica. Contudo, inferimos que as informações apresentadas pelos municípios  

retratam, de modo geral, os problemas historicamente apresentados na área da saúde, como 

dificuldade na contratação de médicos e dependência de poucas empresas para fornecimento 

de insumos. 

19. Os anexos I (0271001) e II (0271002) deste relatório demonstram todas as informações  

apresentadas pelos municípios de forma resumida, estruturada, ordenada por relator e em 

ordem alfabética. O anexo III (0271004) destaca os municípios que não enviaram respostas, 

ordenados por relator. 

8. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

20. Ante o exposto, propomos ao presidente do TCE-RO, Senhor Paulo Curi Neto, que 

notifique os relatores a seguir: 

(...) 

8.9. Wilber Carlos dos Santos Coimbra para: 

a) Informar que o município de São Francisco do Guaporé não responderam a solicitação de 

informações deste Tribunal, realizada por meio do Ofício Circular n. 1/2021/SGCE/TCERO, 

enviado em 25/01/2021, e reiterada diariamente por meio de contato telefônico até a data de 

29/01/2021; 

b) Assinar prazo improrrogável de 3 dias para que o município citado no item anterior 

respondam as informações solicitadas no mencionado ofício sob pena de aplicação de multa 

pela sonegação de informações, conforme determina o inciso V do art. 55 da Lei 

Complementar Estadual n. 154/1996, (Lei Orgânica do TCE-RO) e os §§1º e 2º do art. 74 da 

Resolução Administrava n. 5/96 (Regimento Interno do TCE-RO); 

c) Determinar aos municípios de Costa Marques e Ji-Paraná que providenciem estoque de 

oxigênio suficiente para atender uma demanda urgente, sob pena de aplicação de multa 

prevista no inciso II do art. 55 da Lei Complementar n. 154/96;  

d) Determinar aos municípios de Costa Marques e Nova Brasilândia do Oeste que 

providenciem número suficiente de profissionais de saúde para atender uma demanda 

urgente, sob pena de aplicação de multa prevista no inciso II do art. 55 da Lei Complementar 

n. 154/96; 

e) Determinar ao município de Alta Floresta d’ Oeste que providencie a realização de outras 

diligências para evitar que aconteça um aumento dos casos de Covid -19, sob pena de 

aplicação de multa prevista no inciso II do art. 55 da Lei Complementar n. 154/96; 

f) Determinar ao município de Costa Marques que providencie seringas suficientes para 

cumprir o cronograma de imunização do Governo Federal, sob pena de aplicação de multa 

prevista no inciso II do art. 55 da Lei Complementar n. 154/96 (sic) (grifou-se). 
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2. Sobreveio o Despacho (ID n. 1005786), de minha lavra, em que determinei a 

autuação do feito. 

3. Os autos do Processo em epígrafe estão conclusos no Gabinete. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO  

II.I – DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA 

4. A presente interversão deste Tribunal de Contas, por intermédio deste Conselheiro -

Relator, no que alude ao Relatório Técnico de Levantamento n. 0270924, para o enfrentamento 

da COVID-19, de responsabilidade da municipalidade em questão, atrela-se ao seu 

aparelhamento concreto, no tocante ao seu nível de preparação para o enfrentamento da 

pandemia do coronavírus, especificamente, quanto ao (a) estoque de oxigênio; aos (b) 

profissionais da saúde disponíveis; às (c) precauções realizadas1, e à (d) quantidade de seringas. 

5. A norma legal que consubstancia a competência deste Tribunal de Contas, para levar 

a efeito a presente fiscalização, no âmbito do município em comento, encontra-se grafada no 

art. 70, caput, e 71, inciso IV da CF/88, figurando-se como norma constitucional de reprodução 

obrigatória, no art. 49, inciso VI da Constituição do Estado de Rondônia, cujos textos legais 

assim dispõem, in verbis: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União  

e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. 

[...] 

Art. 71, IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 

de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;  

 

Art. 49, inciso VI - prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por 

qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, bem como sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. 

                                                                 
1 Contratação de insumos e servidores; conscientização; medidas de isolamento adequação da estrutura de 

atendimento com UTIs; tratamento precoce; aquisição e ampliação de leitos, cilindros de oxigênio, aquisição de 

insumos, estruturação dos profissionais da saúde e parcerias. 
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6. Ademais, os regramentos instrumentários para realização das competências descritas 

nas constituições acima mencionadas estão positivados na Lei Orgânica deste Tribunal de 

Contas (art. 1º, inciso II da Lei n. 154, 1996), bem como no seu Regimento Interno (art. 3º, 

inciso II do RITC), com a subsidiariedade do Código de Processo Civil (art. 99-A da LC n. 154, 

de 1996) e dos microssistemas processuais pátrios. 

7.  Assim, a presente fiscalização possui o escopo de avaliar a operacionalidade 

concreta, no tocante ao nível de preparação para o enfrentamento da pandemia do coronavírus , 

por parte da municipalidade em voga, a fim de conferir a efetividade ao serviço público de 

saúde. 

8. Sendo assim, resta clarividente que a matéria ora delimitada se alberga no núcleo das 

competências constitucionais deste Tribunal de Contas, que orientam a atuação deste Órgão 

Superior e independente na fiscalização e controle externo de toda atividade administrativa do 

Poder Público Estadual e Municipal, com destaque para o objeto operacional, razão pela qual 

deve promover a vertente fiscalização/controle. 

II.II – DA CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA 

9. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu que o 

mundo passava por uma pandemia decorrente da disseminação vertiginosa do novo coronavírus 

(COVID-19 - infecção por SARS-CoV-2). 

10. Na sequência, o Congresso Nacional brasileiro editou o Decreto Legislativo n. 

6, de 2020, no qual reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil, com 

efeito até 31/12/2020, nos termos da Mensagem n. 93, de 2020 encaminhada pelo Presidente 

da República ao Poder Legislativo Nacional. 

11. Em seguida foi aprovada a Lei 13.979, de 2020, a qual estabelece “medidas para 

o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus, responsável pelo surto mundial de 2019. 

12. Desde o início da mencionada pandemia até a apresente data, no Brasil os números 

estão em patamares extremamente elevados, com 11.519.609 (onze milhões, quinhentos e 

dezenove mil, seiscentos e nove) infectados e 279.286 (duzentos e setenta e nove mil, duzentos 
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e oitenta e seis) óbitos, registrados oficialmente pelo Ministério da Saúde, até o dia 15 de março 

de 20212. 

13. Tais dados ranqueiam o Brasil como o segundo país com o maior quantitativo de 

pessoas infectadas pela Covid-19, segundo o Instituto John Hopkins3. 

14. Quanto ao Município de Nova Brasilândia do Oeste-RO, há o registro de 1.194 (mil, 

cento e noventa e quatro) infectados e 11 (onze) óbitos, até a data de 15 de março de 2021, 

conforme dados do Ministério da Saúde4. 

15. Ressalte-se que os números vistos, embora sejam extremamente altos, neles não 

estão considerados os eventuais casos de subnotificações, sendo que tal situação se agrava, 

ainda mais, pelo fato de que a pandemia do Coronavírus se encontra em um novo estágio de 

crescimento no Município de Nova Brasilândia do Oeste-RO, de acordo com a tabela da casos 

novos por dia de notificação com média móvel de 14 (quatorze) dias, in verbis: 

 

16. A Taxa de Ocupação de Leitos de UTI das Unidades da Macrorregião I5 de 97,4% 

(noventa e sete, vírgula quatro por cento), quer dizer, há 261 (duzentos e sessenta e um) leitos 

de UTI ocupados e, apenas, 7 (sete) leitos de UTI disponíveis, e, ainda, a Taxa de Ocupação de 

                                                                 
2BRASIL. Ministério da Saúde. Covid-19 no Brasil. Disponível em: 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em 15 mar. 2021. 
3.COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 

University (JHU). Disponível em: 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 . Acesso em 15 

mar. 2021. 
4BRASIL. Ministério da Saúde. Covid-19 no Brasil. Disponível em: 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em 15 mar. 2021. 
5RONDÔNIA. Secretária de Estado da Saúde. Painel Covid-19 Rondônia. Disponível em: 

https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/LeitosEvolucao. Acesso em 15 mar. 2021. 
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Leitos de UTI das Unidades da Macrorregião II de 100% (cem por cento), isto é, dos 66 

(sessenta e seis) leitos existentes, todos estão ocupados, consoante se infere do Portal Eletrônico 

do Governo do Estado de Rondônia, atualizado até o dia 15 de março de 2021.  

17. Não bastasse isso, o que já seria suficiente para entendimento da gravidade da 

situação, a pandemia de COVID-19 tem um aspecto próprio, afeto ao interesse público: cuida-

se de doença que ataca diretamente o sistema de saúde, com alta probabilidade de alcance do 

seu colapso (demanda maior do que a capacidade de atendimento), de modo a inviabilizar o 

atendimento mínimo a todos que dele necessitem, seja na rede privada, seja na rede pública de 

saúde. 

18. Tais circunstâncias se revelam preocupantes, haja vista que, no contexto pandêmico 

que se vive, com a maioria da população ainda altamente suscetível à infecção pelo vírus, 

indubitavelmente, é prioridade a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos 

profissionais de saúde, como medida assecuratória da continuidade da prestação do serviço 

essencial à saúde, o que perpassa, para além da vacinação/imunização desses profissionais, no 

caso concreto, pela necessidade de (i) providenciar o estoque de oxigênio suficiente para 

atender uma demanda urgente; de (ii) proporcionar o número suficiente de profissionais da 

saúde para o atendimento de demanda urgente, e de (iii) abastecer, em número suficiente, o 

quantitativo de seringas para o efetivo cumprimento do cronograma de imunização do Governo 

Federal. 

19.  Nada obstante, antes de adentrar no objeto nuclear da Decisão em testilha – nível 

de preparação para o enfrentamento da pandemia do coronavírus para se evitar o colapso na 

saúde – convém traçar uma abordagem singela acerca de algumas nuanças legais que gravitam 

na órbita da Recomendação CNPTC n. 1/2021 (0270583). 

II.III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

20. Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, listados art. 3º 

da Constituição Federal, sobressai o propósito de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, capaz de promover o bem de todos.  
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21. No ponto, cabe relembrar que a pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus, a 

qual, em aproximadamente um ano, infectou e vitimou fatalmente centenas de milhares de 

pessoas em todo País e no mundo, revelou, dentre outras coisas, as fraquezas e virtudes de nossa 

forma de governança, em especial do sistema público, responsável por assegurar os direitos 

fundamentais à vida e à saúde, contemplados nos arts. 5º, 6º e 196 da Constituição Federal. 

22. Aduz Alexandre de Moraes6, em sede acadêmica, que “o direito à vida é o mais 

fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de 

todos os demais direitos”. E arremata: 

O direito humano fundamental à vida deve ser entendido como direito a um nível de vida 

adequado com a condição humana, ou seja, direito à alimentação, vestuário, assistência 

médica-odontológica, educação, cultura, lazer e demais condições vitais. O Estado deverá 

garantir esse direito a um nível de vida adequado com a condição humana respeitando os 

princípios fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; e, ainda, os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento 

nacional e erradicando-se a pobreza e a marginalização, reduzindo, portanto, as 

desigualdades sociais e regionais.7 

23. Assim, o direito à vida corresponde ao direito universalmente reconhecido à pessoa 

humana, de viver e permanecer viva, livre de quaisquer agravos, materiais ou morais, 

significando, de resto, sob pena de ficar esvaziado de seu conteúdo essencial, o direito a uma 

“existência digna” (art. 1º, inciso III da CF88) em que sejam garantidos o mínimo existencial e 

a reserva do possível. 

24. A saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo 

XXV, que define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si 

e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito 

à vida, que tem por inspiração o valor de igualdade entre as pessoas. 

25. Extrai-se da regra constitucional prevista no art. 196, caput, da CF/88, que “a saúde 

é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

                                                                 
6MORAIS, Alexandre. Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2003, p.63 
7Ibd., p. 87. 
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visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

26. Preciosa é a abordagem sobre a saúde formulada por Ordacgy apud Pretel8,  

A Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de 

receber a tutela protetiva estatal, porque se consubstancia em característica indissociável do 

direito à vida. Dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um 

dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às políticas públicas governamentais. 

 

27. Nessa perspectiva, o dever irrenunciável de o Estado brasileiro zelar pela saúde de 

todos que se encontrem sob sua jurisdição apresenta uma dimensão objetiva e institucional, que 

se revela, no plano administrativo, pelo Sistema Único de Saúde - SUS, concebido como uma 

rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos, qualificada pela 

descentralização, pelo atendimento integral e pela participação da comunidade em sua gestão e 

controle (art. 198, incisos I, II e III, da CF/88). 

28. É dizer que, compete à União assumir a coordenação das atividades do setor, 

incumbindo- lhe, em especial, “executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em 

circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar 

do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de 

disseminação nacional”, conforme estabelece o disposto no art. 16, inciso III, alínea “a”, e 

Parágrafo único, tudo, da Lei n. 8.080, de 1990 (Lei Orgânica da Saúde). 

29. É nesse contexto, amplificado pela magnitude da pandemia decorrente da COVID-

19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de 

todos os níveis governamentais, sobretudo mediante a implementação concreta do nível de 

preparação dos municípios do Estado de Rondônia para o enfrentamento da Covid-19 para se 

evitar o colapso na saúde, em obediência à Recomendação CNPTC n. 001/2021 (0270583), pois 

como adverte o douto José Afonso da Silva9, “o direito é garantido por aquelas políticas 

indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão inconstitucional”. 

                                                                 
8PRETEL, Maria. O direito constitucional da saúde e o dever do Estado de fornecer medicamentos e 

tratamentos . Disponível em: https://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/O-direito-

constitucional-da-saude-e-o-dever-do. Acesso em 23 jan. 2021. 
9SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 768. 
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30. Assim, neste momento de arrebatador sofrimento coletivo, proveniente da 

pandemia que passamos, não é dado aos agentes públicos administrativos ou políticos 

tergiversarem acerca da preparação para o enfrentamento da retrorreferida pandemia, já 

definidas na citada Recomendação CNPTC n. 001/2021, mas sim, zelarem pelo seu rigoroso 

cumprimento, sob pena de serem responsabilizados administrativa e criminalmente, por 

eventual infração regulamentar. 

31. É objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a solidariedade (art. 3º, 

inciso I da CF/88) equivale à fraternidade, evoluindo para sustentabilidade, pois, se restar 

elevado o nível de preparação do serviço de saúde, inexoravelmente, estar-se-á garantindo a 

sustentabilidade da vida daqueles que mais necessitarem, destacadamente, quando nos 

referimos aos profissionais da saúde, os quais são, em verdade, combatentes e garantidores das 

vidas daqueles que necessitam daquele serviço, para cumprirem a sublime missão de salvar 

vidas, em número minimamente necessário e, para além disso, valendo-se dos insumos e meios 

adequados para tal desiderato.  

32. Por isso, emerge, com efeito, a necessidade de se exercer maior controle sobre o 

nível de preparação do Município em questão, para o efetivo enfrentamento da COVID-19, 

ainda que se considere a dificuldade de contratação de médicos e demais profissionais de saúde, 

bem como a escassez dos insumos, disponibilizados no mercado, a fim de se evitar, 

preventivamente, o colapso do serviço público de saúde municipal. 

33. Para tanto, a municipalidade em apreço deve observar e cumprir, rigorosamente, as 

diretrizes previstas no item 8, subitem 8.9, letra (d), in verbis: 

8. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

20. Ante o exposto, propomos ao presidente do TCE-RO, Senhor Paulo Curi Neto, que 

notifique os relatores a seguir: 

8.9. Wilber Carlos dos Santos Coimbra para: 

[...];  

d) Determinar aos municípios de Costa Marques  e Nova Brasilândia do Oeste que 

providenciem número suficiente de profissionais de saúde para atender uma demanda 

urgente, sob pena de aplicação de multa prevista no inciso II do art. 55 da Lei Complementar 

n. 154/96 (sic) (grifou-se). 

 

34. Estabelecidas tais premissas, passo a analisar a questão afeta ao poder geral de 

cautela no que alude aos procedimentos sujeitos à jurisdição especial de controle externo a 

cargo deste Tribunal de Contas. 
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II.IV – DO PODER GERAL DE CAUTELA 

35. Dispõe o art. 3º-B da LC n. 154, de 1996, que “ao Tribunal de Contas do Estado 

e ao Relator assistem o poder geral de cautela, na forma disposta no seu Regimento Interno, 

podendo expedir os atos necessários ao seu cumprimento”. 

 

36. Trata-se do poder/dever de agir do Tribunais de Contas, que resguardado pelas 

atribuições que lhe foram constitucionalmente outorgadas, dispõe de competência para 

determinar providência cautelar indispensável à garantia de preservação do interesse público, 

permitindo-se, assim, no exercício do poder geral de cautela, a determinação de atos que tragam 

efetividade à sociedade. 

37. Nesse norte, o Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal assentou 

que, ipsis verbis:  

[...]“a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 

71 da Lei Fundamental da República, supõe que se reconheça, a essa Corte, ainda que por 

implicitude, a possibilidade de conceder provimentos cautelares vocacionados a conferir 

real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem 

situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário” (MS n. 26.547/DF, decisão 

monocrática, DJ 29.5.2007).   

38. No mesmo sentido, in litteris:  

[...] assentada tal premissa, que confere especial ênfase ao binômio utilidade/necessidade, 

torna-se essencial reconhecer especialmente em função do próprio modelo brasileiro de 

fiscalização financeira e orçamentária, e considerada, ainda, a doutrina dos poderes implícitos  

“que a tutela cautelar apresenta-se como instrumento processual necessário e 

compatível com o sistema de controle externo, em cuja concretização o Tribunal de 

Contas desempenha, como protagonista autônomo, um dos mais relevantes papéis  

constitucionais deferidos aos órgãos e às instituições estatais” (trecho do voto do Ministro 

Celso de Mello proferido no MS n. 24.510/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário , 

DJ 19.3.2004).  

39. Depreende-se do Relatório Técnico de Levantamento, confeccionado pela SGCE 

(SEI/TCERO – 0270924) que, relativamente ao Município de Nova Brasilândia do Oeste-RO, 

em caso de aumento do número de casos, não há profissionais da saúde suficientes para o 

atendimento de urgência (fumus boni iuris). 

40. Diante disso, exsurge relevante necessidade de se prevenir suposto risco de 

perecimento do direito daqueles que, por ventura, venham a necessitar de atendimento médico-
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hospitalar, bem como manter o regular funcionamento da força de trabalho dos serviços de 

saúde e, por consectário lógico, do funcionamento desse serviço essencial, que, acaso venha 

colapsar, produzirá danos irreparáveis ou de difícil reparação à sociedade (periculum in mora). 

41. No ponto, cabe consignar que o estado de coisas começa a impactar, severamente, 

a gestão da saúde dos municípios do Estado de Rondônia, uma vez que já há notícia de que o 

Município de Ariquemes-RO iniciou o racionamento de oxigênio hospitalar10 aos pacientes 

internados em razão da COVID-19. 

 

42. Nesse contexto, emerge risco, em potencial, de falta de oxigênio para os demais 

municípios do Estado de Rondônia, inclusive a municipalidade em questão, considerando-se 

que se trata de uma cidade de menor potencial econômico e estrutural. 

 

43. Em perspectiva teórica, tal circunstância fática, caso experimentada pela 

municipalidade fiscalizada, haverá majoração das filas para os leitos de internação e de UTI, 

bem como, ainda, incrementará exponencialmente os números de óbitos em seu território, 

mormente na hipótese de escassez ou até mesmo ausência de oxigênio para pacientes internados 

em enfermaria e em Centro de Tratamento Intensivo (CTI). 

 

44. Sob esse contexto, à luz do poder geral de cautela (art. 3º-B da LC n. 154, de 

1996), na condição de Relator das contas do Município de Nova Brasilândia do Oeste-RO, é 

que se revela imperiosa a expedição da presente Decisão Cautelar, de ofício, com o propósito 

de se determinar ao Poder Executivo Municipal mantenha a operacionalidade concreta, no 

tocante ao nível de preparação para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, a fim de 

conferir a efetividade ao serviço público de saúde, sob pena de multa cominatória à autoridade 

pública responsável. 

II.V – AD REFERENDUM DO PLENO 

45. Cumpre enfatizar, por oportuno, que este Tribunal de Contas tem assinalado ser 

imediata a eficácia resultante de decisão, ainda que monocrática, concessiva de medida cautelar, 

                                                                 
10 https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/03/15/nos -precisamos-de-cilindro-pede-prefeita-apos-

ariquemes-ro-comecar-a-racionar-oxigenio-a-pacientes.ghtml 
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com fundamento no poder geral de cautela, em fase de processo de fiscalização, como revela, 

a seguinte decisão:  

DM  0052/2020-GCESS 

[...] 

Diante do exposto, em juízo cautelar, nos termos da fundamentação ora delineada  

e visando, em última análise, a adoção de medidas preventivas e proativas em face dos efeitos 

financeiros provocados pela atual pandemia do novo coronavírus (Covid -19), de modo a 

garantir com prioridade absoluta, que não faltem recursos para as despesas necessárias 

ao enfrentamento e superação da crise, e, indispensáveis para a continuidade das  

atividades desenvolvidas pela administração pública em prol da sociedade, DECIDO:   

I - Conhecer da representação formulada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de 

Contas, Adilson Moreira de Medeiros, haja vista o atendimento aos pressupostos de 

admissibilidade necessários à sua propositura, e, conceder do pedido de tutela antecipa tória 

inaudita altera parte para recomendar ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Rondônia, 

Marcos Rocha, que adote a imediata implantação de instância de governança no âmbito do 

Poder Executivo, com o concurso de especialistas nas searas da economia e das finanças 

públicas, recomendando-se, a título de sugestão, a participação em tal comitê dos titulares 

das Secretarias de Estado da Casa Civil, de Gestão de Pessoas, do Planejamento, de Finanças 

e de representante ou representantes das entidades da administração indireta, além da 

Procuradoria-Geral do Estado, com a finalidade de: (TCE-RO. Processo n. 00863/2020. Rel. 

Cons. Edilson de Sousa Silva) 

46.  Em tais situações, vale dizer, nas hipóteses de concessão monocrática, como 

sucede na espécie, a medida cautelar – quando ausente deliberação do Relator em sentido 

contrário – revestir-se-á de eficácia imediata, gerando, desde logo, todos os efeitos e 

consequências jurídicas inerente a esse provimento jurisdicional, independentemente de ainda 

não haver sido referendada pelo Plenário do Tribunal de Contas. 

47. E a razão é uma só: o referendo deste Tribunal de Contas qualifica-se como 

verdadeira condição resolutiva, jamais suspensiva, da eficácia do provimento cautelar 

concedido, monocraticamente, em caráter excepcional, no âmbito do poder geral de cautela. 

48. Isso significa, portanto, que eventual descumprimento da decisão concessiva da 

tutela cautelar, presente o contexto referido, torna o agente transgressor incurso nas cominações 

legais previstas na espécie (a exemplo de multa e astreintes), ainda que – insista-se – não 

referendado tal ato decisório pelo Plenário deste Tribunal. 

49. É fato que a presente medida cautelar, mesmo que ainda não referendada, deve 

produzir, desde então, todas as consequências jurídicas que lhes são inerentes. 
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50. A respeito da necessidade de referendo das disposições consignadas nas Decisões 

Monocráticas, por mim exaradas, pelo respectivo órgão fracionário/plenário deste egrégio 

Tribunal de Contas, quando à matéria afetar questões fático-jurídicas relevantes, assim já me 

manifestei em matéria análoga aos presentes autos, senão vejamos: Decisão Monocrática n. 

0020/2021-GCWCSC (Processo n. 143/2021/TCE-RO), Decisão Monocrática n. 0021/2021-

GCWCSC (Processo n. 142/2021/TCE-RO) e Decisão Monocrática n. 0022/2021-GCWCSC 

(Processo n. 144/2021/TCE-RO), referendadas, respectivamente, pelo Acórdão APL-TC 

00019/2021, Acórdão APL-TC 00020/2021 e Acórdão APL-TC 0000/2021.  

II.VI – DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 

51. As tutelas jurídicas dotadas de cautelaridade, para serem eficazes, devem trazer 

em seu núcleo, para cumprimento do preceito determinado a previsibilidade concreta de 

sancionamento com multa cominatória ou astreintes, perfazendo o substrato evidente da 

obrigação de fazer ou de não fazer, posta no encetamento da ordem proferida. 

52. No caso concreto ora examinado, trata-se de obrigação de fazer, consistente no 

dever da Administração Pública providencie estoque de oxigênio suficiente para o 

atendimento da demanda; aparelhe o quantitativo de seringas para o cumprimento do 

cronograma da imunização do Governo Federal, bem como que promova a contratação 

de número suficiente de profissionais de saúde sob pena de aplicação de sanção, na forma do 

que é disposto no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154, de 1996. 

53. Dessa forma, para integral cumprimento das obrigações de fazer, perfiladas no 

parágrafo precedente, para que não haja solução de continuidade pelo seu caráter perene, há 

que se fixar astreintes diárias, para eventual descumprimento do preceito determinado, a serem 

suportadas pelos agentes públicos responsáveis pela obrigação de fazer, conforme regra cogente 

descrita na parte dispositiva desta Decisão Singular.  

54. In casu, para obstaculizar a consumação do ilícito evidenciado em linhas 

precedentes, é necessário que este Egrégio Tribunal imponha OBRIGAÇÕES DE FAZER a 

ser suportada pelos agentes públicos responsáveis pela gestão da saúde pública municipal em 

tela, mesmo sem a prévia oitiva dos supostos responsáveis e interessados, uma vez que 

poderia ocasionar um retardamento prejudicial ao direito material tutelado, haja vista que, neste 
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caso, o elemento nuclear da presente Tutela Preventiva se perfaz com a adoção de medidas 

imprescindíveis para evitar a consumação, continuação ou reiteração, em tese, de dano ao 

interesse público decorrente do colapso do sistema público de saúde. 

55. Para obrigar o cumprimento do preceito a ser determinado cabe, na espécie, 

repise-se, o arbitramento de astreintes, com fundamento no art. 99-A da LC n. 154, de 1996, 

c/c. art. 536, § 1º, do CPC11, cuja incidência se condiciona ao efetivo descumprimento do que 

determinado, isto é, caso os responsáveis deixem de fazer a obrigação legal sobre si imposta, 

nos limites e nas formas prefixadas na parte dispositiva desta Decisão.  

56. Para fins de definição de responsabilidade, cabe assentar, no ponto, que compete 

ao Poder Público Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, distribuir, 

gerenciar e estabelecer rigorosos controles para conferir efetividade, no sentido de atender à 

Recomendação CNPTC n. 1/2021 (0270583) referente ao nível de preparação dos municíp ios 

do Estado de Rondônia para o enfrentamento da COVID-19, para se evitar o colapso na saúde.  

57. Quanto à responsabilidade do Alcaide Municipal, que, sob a perspectiva da 

coordenação verticalizada afeta as suas atribuições legais, na condição de Chefe Maior do Poder 

Executivo Municipal, torna-se estruturador das macropolíticas gerenciais e, portanto, com 

ascendência hierárquica sobre seus subordinados (secretários, coordenadores, diretores, etc.), 

donde deflui o dever de obediência e, nesse viés, possui a obrigação de observar e de fazer 

atentar os seus subalternos para os critérios delineados na aludida Recomendação, sedimentada 

na legislação versada à espécie, em face da pandemia que a todos assola, justamente, para o fim 

de evitar o colapso na rede de saúde pública municipal.  

III – DO DISPOSITIVO 

Ante o exposto e pelos fundamentos veiculados em linhas precedentes, em juízo 

singular, ad referendum do Pleno, com espeque no poder geral de cautela, entabulado no art. 

                                                                 
11Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.  

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 

busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.  
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3º-B da Lei Complementar Estadual n. 154, de 1996, expeço a presente Decisão Cautelar 

Preventiva, para o fim de: 

I – DETERMINAR à Administração Pública do Município de Nova Brasilândia do 

Oeste-RO, nas pessoas dos HÉLIO DA SILVA, CPF n. 497.835.562-15, Prefeito 

Municipal, e VANDERLI ALVES DA SILVA, CPF n. 846.650.332-34, Secretário 

Municipal de Saúde, ou a quem os estejam substituindo na forma da lei, que: 

a) APARELHEM o sistema de saúde pública municipal com o número suficiente de 

profissionais de saúde para o atendimento eficiente de uma demanda urgente, por se 

tratar de um direito fundamental do ser humano, devendo sê-lo provido em 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício, com substrato jurídico no art. 2º da 

Lei n. 8.080, de 1990, e art. 196, da CF/88, sob pena de aplicação de multa prevista 

no inciso II do art. 55 da Lei Complementar n. 154, de 1996; 

b) ENCAMINHEM a este Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no prazo de 

até 5 (cinco) dias, contados a partir da notificação: 

b.1 – o quantitativo de seringas disponíveis; de cilindros de oxigênio hospitalar, bem 

assim se existe previsão de chegada de outras remessas desses insumos, devendo-se 

consignar as datas de chegadas e as quantidades a serem recebidas; 

b.2 – enumere os atos administrativos adotados pela municipalidade em apreço, para 

a gerência do eminente risco de racionalização e falta de oxigênio para os muníc ipes 

deste Município; 

 

b.3 – informações sobre o número de profissionais da saúde, atualmente, aptos a 

atuarem na linha de frente do serviço de saúde, em especial, aqueles que 

desenvolvem o serviço de saúde nas unidades de terapia intensiva. 

II – FIXAR, ASTREINTES, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o 

limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para obrigar o cumprimento dos preceitos 

determinados, caso haja descumprimento da obrigação de fazer, consubstanciadas nas 

determinações constantes no item anterior, a ser suportada individualmente, pelos 

agentes públicos responsáveis pela gestão da saúde pública municipal, apontados no 
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item I deste Decisum (Senhores HÉLIO DA SILVA, CPF n. 497.835.562-15, Prefeito 

Municipal;  e VANDERLI ALVES DA SILVA, CPF n. 846.650.332-34, Secretário 

Municipal de Saúde), em obediência à Recomendação CNPTC n. 1/2021, referente ao 

nível de preparação dos municípios do Estado de Rondônia para o enfrentamento da 

COVID-19 para se evitar o colapso na saúde, com fundamento no art. 99-A da LC n. 

154, de 1996, c/c. art. 536, § 1º, do CPC12, ressalvada a comprovada e idônea 

impossibilidade de fazê-lo, devidamente justificada; 

III – DETERMINAR à Controladoria-Geral do Município de Nova Brasilândia do 

Oeste-RO, na pessoa de seu titular ou de quem o substitua na forma da lei, que promova 

fiscalização da operacionalização do nível de preparação, no âmbito da municipalidade 

em tela, adotando as providências cabíveis em face de eventuais irregularidades 

detectadas, inclusive, comunicando-as ao Tribunal de Contas, sob pena de 

responsabilidade solidária, a teor do art. 74, § 1º, da CF/88, c/c art. 51, §.1º, da 

Constituição do Estado de Rondônia; 

IV – NOTIFIQUEM-SE os agentes públicos discriminados no item I e II desta 

Decisão, e/ou a quem lhes substituam na forma da lei, acerca do teor do vertente 

Decisum, encaminhando- lhes, para tanto, cópia integral do Relatório Técnico de 

Levantamento n. 0270924 e desta Decisão Cautelar, para ciência plena; 

V – INTIME-SE o Ministério Público de Contas, na forma do art. 30, § 10 do RITC; 

VI – DÊ-SE CIÊNCIA desta Decisão ao Ministério Público do Estado de Rondônia, 

em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça ALUÍLDO DE 

OLIVEIRA LEITE, para conhecimento e adoção, caso assim entenda, das medidas 

inerentes as suas atribuições constitucionais;  

VII – À SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, para que adote as 

estratégias de fiscalização e controle que entenderem necessárias, à luz da sua 

                                                                 
12Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.  

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 

busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.  
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autonomia funcional, sob a moldura da tríade, Risco, Relevância e Materialidade, a fim 

de monitorar e acompanhar o cumprimento das determinações fixadas na vertente 

Decisão, considerando-se, entretanto, os influxos da sua capacidade fiscalizatór ia 

formal e materialmente possíveis; 

VIII – PUBLIQUE-SE, na forma regimental; 

IX – CUMPRA-SE; 

X – AO DEPARTAMENTO DO PLENO, para que cumpra com URGÊNCIA, 

expedindo, para tanto, o necessário. 

 

(assinado eletronicamente) 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
Conselheiro Relator  

Matrícula 456 
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