
TCE/RO multa prefeito de Costa Marques em R$ 100.000,00 caso 

descumpra procedimento sobre vacinação contra o coronarivus 

 

 

“Fixar 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 operacionalização da vacinação da Covid-19, 

apontados no item I deste Decisum (Senhores VAGNER MIRANDA 

DA SILVA, CPF n. 692.616.362-68, Prefeito Municipal, MIROEL 

JOSE SOARES, CPF n. 561.460.002-72, Secretário Municipal de 

Saúde), nos termos dos protocolos do Ministério da Saúde e do 



Governo do Estado de Rondônia, com fundamento no art. 99- A da 

LC n. 154, de 1996, c/c. art. 536, § 1º, do CPC20; III - DETERMINAR 

à Controladoria-Geral do Município de Costa Marques-RO, na pessoa 

de seu titular ou de quem o substitua na forma da lei, que promova 

fiscalização da operacionalização da vacinação contra a Covid-19, 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 – NOTIFIQUE-SE os agentes 

públicos discriminados nos itens I e III desta Decisão, e/ou a quem 

lhes substituam na forma da lei, acerca do teor do vertente Decisum, 

encaminhando-lhes, para tanto, cópia integral 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 ALUILDO DE 

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

das medidas inerentes as suas atribuições constitucionais; VII – 

AUTUE-SE a presente Decisão como fiscalização de atos e contratos, 

o que deverá ser realizado pela DGD, devendo constar o seguinte: 

PROCESSO N. : ASSUNTO : Fiscalização de Atos e Contratos. 

RESPONSÁVEIS: VAGNER MIRANDA DA SILVA, CPF n. 

692.616.362- 68, Prefeito Municipal, MIROEL JOSE SOARES, CPF 

n. 561.460.002-72, Secretário Municipal de Saúde. UNIDADE: 

Prefeitura Municipal de Costa Marques-RO. RELATOR Conselheiro 

Wilber Carlos dos Santos Coimbra. VIII - À SECRETARIA-GERAL DE 

CONTROLE EXTERNO, para que adote as estratégias de fiscalização 

e controle que entenderem necessárias, à luz da sua autonomia 

funcional, sob a moldura da tríade, Risco, Relevância e Materialidade, 



a fim de monitorar e acompanhar a operação da vacinação contra a 

Covid-19 no Município de Costa Marques-RO, bem como o 

cumprimento das determinações fixadas na vertente Decisão, 

considerando-se, entretanto, os influxos da sua capacidade 

fiscalizatória formal e materialmente possíveis; IX - PUBLIQUE-SE, 

na forma regimental; X – CUMPRA-SE; XI – AO DEPARTAMENTO 

DO PLENO, para que cumpra com URGÊNCIA, expedindo, para 

tanto, o necessário. WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 

conselheiro do TCE. (Jornalista Ronan Almeida de Araújo). 


