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APRESENTAÇÃO 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso II da Lei Complementar nº. 

154, de 26/7/96, artigos 2º e 7º, inciso II, da Instrução Normativa nº. 13/TCER, c/c, 

artigo 1º, incisos I, II, III e VI, bem como com o previsto no artigo 51, da Constituição 

Estadual e artigo 74 da Constituição Federal, o Controlador Geral da ALERO designou 

os Técnicos acima relacionados para executarem no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia RELATÓRIO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO 

referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2021. 

Cumprindo determinação do Controlador Geral do Poder Legislativo, e dando 

sequência à programação normal de trabalho, a equipe realizou o relatório de 

inspeção na unidade com o objetivo de avaliar a integridade, eficácia, eficiência e 

efetividade dos mecanismos de controle interno, bem como o acompanhamento das 

normas aplicadas à Administração Pública. 

 
2 OBJETIVOS GERAIS DA INSPEÇÃO ORDINÁRIA 
2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Os exames foram realizados a base de testes, por amostragem, nas áreas 

Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, bem como no Depto. 

de Recursos Humanos, conforme os requisitos profissionais de auditoria, na qual 

julgou-se a extensão/amplitude necessária às circunstâncias e procedimentos 

aplicáveis ao serviço público, observando as Normas e os Princípios Fundamentais 

de Auditoria genericamente previstos no artigo 70 da Constituição Federal, bem como, 

nos mandamentos da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 8.666/93, e Lei 

Complementar nº. 101/2000, entre outras, com o objetivo de emitir opinião sobre as 

contas da unidade, certificando a regularidade ou eventuais irregularidades na gestão 

dos recursos alocados sob a responsabilidade dos agentes. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

São objetivos de Controle Interno ao emitir sua manifestação quanto à gestão, 

a fiscalização da execução e os procedimentos adotados no processamento das 
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despesas, com foco na prevenção quanto à possível ocorrência de fatos que 

comprometam a gestão no que tange aos danos materiais ou morais que possam 

comprometer a imagem da instituição, e consequentes danos ao erário público. 

Nessa seara, cabe ao Controle Interno, nos termos previstos na Constituição 

Federal, verificar a legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade, razoabilidade 

e finalidade pública nas compras e contratação de serviços por parte deste Poder 

Legislativo, ao manifestar-se nos processos de contratação de prestação de serviços e 

aquisição de bens de consumo e permanentes, obras e edificações quanto à adoção de 

todos os requisitos legais e operacionais para as etapas das despesas orçamentárias, 

como na contratação, recebimento, fiscalização, liquidação e pagamento. 

Ademais, o acompanhamento da execução do planejamento e orçamento 

público, com levantamento das informações relacionadas à execução orçamentária, 

contábil, financeira e patrimonial, visando atestar a conformidade das demonstrações 

contábeis públicas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 
 
2.3 METODOLOGIA E AÇÕES 
 

As metodologias aplicadas partem do levantamento dos dados e informações 

contidas no SIGEF, assim como vinculados aos Relatórios de Inspeção e de análise 

das contas do gestor, nos relatórios de gestão fiscal, e os pertinentes aos processos 

de despesas a serem inspecionados. 
Posteriormente, procede-se a amostragem dos processos de despesas para 

inspeção, com base nos Pareceres emitidos por este Controle Interno, tendo como 

premissa a possível ocorrência de práticas de irregularidades ou inconformidades. 
          A partir da coleta das informações por esta Controladoria e o 

recebimento das informações Contábeis emitidas pelo Departamento de 

Contabilidade dessa Administração Pública – ALERO, procede-se a conciliação das 

informações, para fins de reproduzir os documentos relevantes e probantes da 

despesa fiscalizada e confirmar a integridade e a conformidade. 

Por fim, procede-se ao Relatório de Auditoria de Inspeção do período em 

análise, e do Parecer de Auditoria Anual do exercício. 
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2.4 DO ÓRGÃO SELECIONADO 
 

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALERO, foi criada pela Lei 

Complementar nº. 41, de 22 de dezembro de 1981, publicada no Diário Oficial da 

União de 23.12.81, quando da criação do Estado de Rondônia.  

Com relação à qualificação dos gestores responsáveis, dentre eles os 

ordenadores de despesa e demais responsáveis pelos atos de gestão da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia, encontram-se identificados no corpo deste 

Relatório de Auditoria e Inspeção. 

 

2.5 DA LEGALIDADE 
 

A Equipe de Controle Interno elaborou Relatório relativo ao período de 

01.01.2021 a 31.12.2021, tendo por base processos de despesa selecionados por 

amostragem, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei Federal Nº. 

4.320/64, Lei Federal Nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e Lei Complementar Federal 

Nº 101/2000 (LRF), dentre outras que norteiam a Administração Pública, bem 

como, quanto à confirmação da integridade e da conformidade das 

demonstrações contábeis, patrimoniais, orçamentárias e financeiras do Poder 

Legislativo, com suporte documental conferido pelo Departamento de 

Contabilidade com exame das informações colhidas junto ao SIGEF. 

 

3 PLANEJAMENTO PLURIANUAL 
 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da 

Constituição Federal de 1988, destinado a organizar e viabilizar as políticas públicas, 

com vistas a cumprir as metas, prioridades da Administração Pública. Por meio dele, 

é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 

(quatro) anos, e os caminhos que devem ser trilhados para viabilizar as metas 

estipuladas. O PPA se consubstancia no planejamento de como serão executadas as 

políticas públicas, visando alcançar os resultados esperados para o bem comum. 
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A versão vigente do PPA é a 2020-2023, cujo conteúdo pode ser acessado 

na integra no site da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SEPOG por meio do endereço http://www.sepog.ro.gov.br/. 

A construção do PPA 2020-2023 resultou para esta Casa de Leis em 04 

programas temáticos, que apontam os caminhos a serem percorridos pela ação da 

Assembleia Legislativa até 2023.  

O valor do Plano Plurianual - PPA, para o conjunto dos 4 anos entre 2020 e 

2023 atualizado, para Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia atinge o 

montante de R$ 1.106.971.961,00 (um bilhão cento e seis milhões novecentos e 

setenta e um mil novecentos e sessenta e um reais), incluindo recursos orçamentários 

e financiamentos extra orçamentários, conforme Lei Nº 4.647, de 18 de novembro de 

2019, que trata do PPA para o quadriênio 2020-2023. 
 

3.1 DESEMPENHO POR PROGRAMA 
 

A alocação orçamentária para os 04 (quatro) programas temáticos do 

PPA/ALERO, resultam no decorrer do Exercício Financeiro de 2021 no montante 

atualizado de R$ 262.119.608,84 (duzentos e sessenta e dois milhões cento e 

dezenove mil, seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) e do total alocado 

foram empenhados R$ 261.694.848,46 (duzentos e sessenta e um milhões seiscentos 

e noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) 
e liquidados recursos na ordem de R$ 248.043.445,43 (duzentos e quarenta e oito 

milhões quarenta e três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três 

centavos), de acordo com o demonstrado no Quadro 1, abaixo: 
QUADRO 1. Desempenho da Execução do PPA por Programa. 

Programa 
Governamental 

PPA – Alocado na 
Loa / Atualizado 

(a) 

Despesa Empenhada 
(b) 

PPA liquidado 
(c) 

% (c/a) % (b/a) 

0000 – Operações 
Especiais 

1.647.000,00 1.645.946,25 1.645.946,25 99,94% 99,94% 

1006 – Aperfeiçoamento 
da Gestão do Poder 
Legislativo  

2.456.555,03 2.303.292,58 1.488.229,62 60,58% 93,76% 

1020 – Apoio 
Administrativo  

126.667.348,06 126.516.914,66 121.724.307,76 96,10% 99,88% 

2126 – Poder Legislativo 
Em Ação 131.348.705,75 131.228.694,97 123.184.961,80 93,78% 99,91% 

TOTAL 262.119.608,84 261.694.848,46 248.043.445,43 94,63% 99,84% 

Fonte: Controladoria Geral/LOA 2020/PPA – 2020-2023 
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Considerando os dados orçamentários em relação à execução das ações e 

metas propostas no Plano Plurianual 2020-2023, quanto ao Terceiro Quadrimestre do 

Exercício de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia empenhou 

99,84% dos programas em relação à dotação atualizada, incluso nesse indicador a 

despesa já liquidada. 

 

 

4 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Os recursos orçamentários para atender o Poder Legislativo no Exercício de 

2021, nos termos da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021 - Lei nº 4.938 de 30 de 

dezembro de 2020, foram na ordem de R$ 271.109.251,00 (duzentos e setenta e um 
milhões cento e nove mil duzentos e cinquenta e um reais). 

As alterações orçamentárias, fundamentadas em abertura de créditos 

adicionais no valor de R$ 62.943.195,51 (sessenta e dois milhões novecentos e 

quarenta e três mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos) e 

anulação de dotação de R$ 71.932.837,67 (setenta e um milhões novecentos e trinta 

e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), resultando  em 

uma dotação atualizada de R$ 262.119.608,84 (duzentos e sessenta e dois milhões 

cento e dezenove mil seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), com suas 

respectivas alterações no exercício de 2021, reproduzidas no Quadro 2, abaixo: 
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QUADRO 2: Demonstrativo da Execução Orçamentária. 

DESCRIÇÃO VALOR % 

1. Dotação Inicial R$ 271.109.251,00 100,00% 

2. (-) Reduções  R$ 71.932.837,67 26,53% 

3. (+) Acréscimos  R$ 62.943.195,51 23,22% 

4. (=) Dotação Atualizada (1+2+-3) R$ 262.119.608,84 96,68% 

5. Despesa Empenhada R$ 261.694.848,46 96,53% 

6. Saldo Orçamentário R$ 424.760,38 0,16% 

7. (-) Pré-Empenho R$ 9.680,50 0,00% 

8. Crédito Disponível  R$ 415.079,88 0,15% 
Análise Vertical, tomando como referência a Dotação Inicial da despesa orçamentária. 

 

A movimentação orçamentária apresenta até o presente momento saldo 

orçamentário de R$ 424.760,38 (quatrocentos e vinte e quatro mil setecentos e 

sessenta reais e trinta e oito centavos). O quadro apresentado a seguir, evidencia a 

evolução dos dados orçamentários desta Casa de Leis, demonstrada na comparação 

do 3º quadrimestre do exercício de 2020 com o 3º quadrimestre do exercício de 2021: 
 

Quadro 3: Evolução Orçamentária Comparativa. 

Descrição - a – - b – Variação (%) 

3º Quadrimestre 2020 3º Quadrimestre 2021 [(b-a)/a*100] 
Dotação Inicial R$ 254.288.120,00 R$ 271.109.251,00 6,61% 
Dotação Atualizada R$ 229.514.929,37 R$ 262.119.608,84 14,21% 
Despesa Empenhada R$ 220.348.436,15 R$ 261.694.848,46 18,76% 
Despesa Liquidada  R$ 213.164.430,31 R$ 248.043.445,43 16,36% 
Despesa Paga R$ 211.788.797,58 R$ 243.664.158,02 15,05% 
Despesa a pagar R$ 8.559.638,57 R$ 4.379.287,41 -48,84% 

Fonte:  SIGEF/Balancete/abril 2020/2021. 
 

A análise da despesa referente ao terceiro quadrimestre de 2021 em relação a 

despesa orçamentária executada no mesmo período do exercício de 2020, representa 

um aumento de 18,76%.  

 Oportuno esclarecer que o déficit de R$ 258.080.394,76 (duzentos e cinquenta 

e oito milhões oitenta mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), 

apurado no Balanço Orçamentário (em anexo), se justifica por não apresentar os 

recursos advindos das transferências intragovernamentais recebidas para a execução 

do orçamento. Destarte, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia apresentou 

ao final do Terceiro Quadrimestre de 2021, Superávit de Execução Orçamentária 
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de R$ 103.299.312,40 (cento e três milhões duzentos e noventa e nove mil trezentos 

e doze reais e quarenta centavos), conforme Quadro 3.1: 

 
Quadro 3.1 RESULTADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

1. Transferência Intragovernamentais (Ajustada) R$ 361.379.707,16 

2. Receita Orçamentária realizada R$ 3.614.453,70 

3. (-) Despesa Empenhada R$ 261.694.848,46 

= Superávit Orçamentário (1 + 2 – 3) R$ 103.299.312,40 

 
5 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 
 

No que tange à gestão financeira e orçamentária do terceiro quadrimestre do 

exercício de 2021, de acordo com os dados dispostos no Quadro 4, a Assembleia 

Legislativa de Rondônia, empenhou despesas orçamentárias na ordem de R$ 
261.694.848,46 (duzentos e sessenta e um milhões seiscentos e noventa e quatro mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) com pagamento 

efetuado no montante R$ 243.664.158,02 (duzentos e quarenta e três milhões 

seiscentos e sessenta e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e dois centavos), 

considerando ainda o saldo a pagar de R$ 4.379.287,41 (quatro milhões trezentos e 

setenta e nove mil e duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).  

QUADRO 4. DEMONSTRATIVO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

NOMENCLATURA VALOR  **AV (%) 

A – Dotação Atualizada R$ 262.119.608,84 100,00% 

B – Despesa Empenhada no Período R$ 261.694.848,46 99,84% 

C – SALDO ORÇAMENTÁRIO (A – B) R$ 424.760,38 0,16% 

D - Liquidado  R$ 248.043.445,43 94,63% 

E – Pagamento Efetuado no Período R$ 243.664.158,02 92,96% 

F – SALDO A PAGAR (D-E) R$ 4.379.287,41 1,67% 

AV - Análise Vertical, tomando como base a dotação atualizada até o Quadrimestre. 
Fonte: SIGEF/Balancete/2021 

 
 

5.1 DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
 

O repasse efetuado pelo Governo do Estado até 31 de dezembro de 2021, 

atingiu o montante de R$ 361.379.707,16 (trezentos e sessenta e um milhões  
trezentos e setenta e nove mil setecentos e sete reais e dezesseis centavos) 
conforme o quadro 5:  
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QUADRO 5: QUOCIENTE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
DESCRIÇÃO VALOR 
Transferências Recebidas R$ 361.379.707,16 
Despesa Empenhada R$ 261.694.848,46 
QUOCIENTE DO RESULTADO 1,38 

Fonte: SIGEF/Balancete Dezembro/2021 

 

Tendo em vista as transferências recebidas e dividindo seu montante pela 

despesa empenhada, conforme disposto no Quadro 5, o resultado obtido indica que 

para cada R$ 1,00 (um real) de despesa executada, foi transferido o valor de R$ 1,38 

(um real e trinta e oito centavos), como cota financeira recebida, o que demonstra 

equilíbrio financeiro em relação à execução do exercício.  

 

 

5.2. FLUXO FINANCEIRO.  

De acordo com a NBC T 16 – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público e NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis, a Demonstração do Fluxo 

de Caixa (DFC), ao identificar as fontes de geração de fluxos de entrada, os itens de 

consumo durante o período das demonstrações contábeis e o saldo de caixa na data 

das demonstrações contábeis, permite que o ente público analise sua capacidade de 

gerar caixas e equivalentes, bem como da utilização de recursos próprios ou de 

terceiros em suas atividades. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários 

das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e 

responsabilização (accountability) e tomada de decisão. 

Neste sentido, o fluxo financeiro ou de caixa do Poder Legislativo, referente 

ao Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2021, de acordo com os Quadros 6 e 7, 
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apresentam as movimentações diretas e indiretas que afetaram o grupo das contas 

de caixa e equivalentes de caixa e valores restituíveis, detalhados de forma analítica 

para melhor percepção dos gestores e subsidiar tomada de decisão quanto à 

assunção de novas obrigações que se fizerem necessárias.  

QUADRO 6: FLUXO FINANCEIRO - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
1 – Saldo em 01.01.2021 (Caixa e Equivalente de Caixa) R$ 49.750.854,78 
2 – Ingressos R$ 633.739.233,96 
2.1 - Receita Orçamentária (Registrada UG Financeira Tesouro) -  R$ 3.614.453,70 
2.2 Transferências e Delegações Recebidas  R$ 520.346.757,46 
         - Repasse Recebido R$ 6.437.410,59 
         - Cota Recebida R$ 324.789.124,49 
         - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária  R$ 189.120.222,38 

2.3 - Ajustes de Exercícios Anteriores  R$ 30.153.172,08 
2.4 - Valores Restituíveis  R$ 79.624.850,72 
3 – Dispêndios R$ 586.830.932,90 
3.1. Crédito Empenhado Liquidado Pago R$ 243.664.158,02 
3.2. Transferências e Delegações Concedidas  R$ 239.344.256,79 
        - Transferências para Execução Orçamentária  R$ 42.224.034,41 
        - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária   R$ 197.120.222,38 

3.3. Restos a Pagar - Pagos  R$ 7.057.433,67 
3.4. Valores Restituíveis  R$ 76.270.667,38 
3.5. RP Não Processados Retidos a Pagar R$ 2.336,00 
3.6. Adiantamentos Concedidos - RPPS R$ 20.492.081,04 

4 – Saldo Final Apurado em 31.12.2021 (1 + 2 – 3) R$ 96.659.155,84 
5 - = Saldo em 31.12.2021 – SIGEF  R$ 96.659.155,84 

Fonte: SIGEF/Balancete2021 

 

QUADRO 7: FLUXO FINANCEIRO – RETENÇÕES E VALORES RESTITUÍVEIS 

1 – Saldo em 01.01.2021  R$ 1.174.295,83 

       1.1 (+) Retenções do Exercício R$ 79.624.850,72 

       1.2 (-) Pagamentos do Exercício R$ 76.270.667,38 

2 - Saldo em 31/12/2021 R$ 4.528.479,17 

3 - = Saldo final – SIGEF. R$ 4.528.479,17 

Fonte: SIGEF/Balancete2021 

5.3 CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 
Conforme análise das diversas contas correntes e saldos, constata-se que a 

conciliação dos saldos existentes no extrato bancário em confronto com as 

informações obtidas junto ao SIGEF, apresentou uma dissimetria no valor de R$ 
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14.701.621,57 (quatorze milhões setecentos e um mil seiscentos e vinte um reais 
e cinquenta e sete centavos), razão pela qual essa Controladoria Interna notificou 
o Departamento de Contabilidade para promover a regularização da diferença 
apontada. 

Verifica-se, em análise preliminar, que algumas informações bancárias e 

contábeis deixaram de ser registradas, entretanto, tais ocorrências não são 

relevantes, uma vez que são transações em trânsito, que estão devidamente 

identificadas na Conciliação Bancária em definitivo, conforme posição em 31/12/2021, 

de acordo com o Quadro 8. 

QUADRO 8: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 

BANCO CONTA CORRENTE 
SALDO R$ (1,00) SALDO R$ (1,00) SIGEF 

DIFERENÇA 
EXTRATO BANCARIO CONTA CONTABIL 1.1.1.1.1.19.01.00 

Banco do Brasil - AG. 
2757-X 

63367-4 R$          79.357.883,97 R$ 85.830.051,63 -R$ 6.472.167,66 

Banco do Brasil - AG. 
2757-X 

7388-1 R$                  85.784,15 R$ 85.784,15 R$ 0,00 

Banco do Brasil - AG. 
2757-X 9181-2 R$            2.361.269,01 R$ 10.590.722,92 -R$ 8.229.453,91 

Banco do Brasil - AG. 
2757-X 

10392-6 R$                152.597,13 R$ 152.597,13 R$ 0,00 

  R$ 81.957.534,26 R$ 96.659.155,83 -R$ 14.701.621,57 
Fonte: Departamento de Contabilidade/ALE – Conciliação Bancária 

 

5.3.1 Composição da Conciliação Bancária 
 

A composição da Conciliação Bancária desse Poder Legislativo relacionada 

ao Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2021, foi conferida por meio de conciliação 

entre os saldos das contas analisadas em comparação com os extratos bancários 

apresentados, verificando-se as disponibilidades de caixa, conforme estabelece o 

artigo 43 da Lei Complementar Nº.  101/00 (LRF).  

    Consta no Balancete que até o mês de dezembro de 2021, o saldo financeiro 

conciliado - conforme o Quadro 10 abaixo - atingiu o montante R$ 94.257.910,01, 

(noventa e quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dez reais e 

um centavo) saldo esse que atende satisfatoriamente a manutenção das atividades 

desenvolvidas por esta Casa de Leis. 
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Fonte:  Departamento de Contabilidade/ALE – Conciliação Bancária 
 
 
5.4 VARIAÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL COM STATUS (FINANCEIRO). 
 

O Confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro no terceiro 

quadrimestre do exercício de 2021, demonstrado no Quadro 9, aponta um Superávit 

Financeiro de R$ 73.864.899,41 (setenta e três milhões oitocentos e sessenta e quatro 

mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavo). 
 
 

QUADRO 9: VARIAÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL COM STATUS FINANCEIRO  

Elementos 01.01.2021 31.12.2021 Diferença  

Ativo Financeiro  R$ 49.750.854,78 R$ 96.659.155,84 R$ 46.908.301,06 

(-) Passivo Financeiro - Consolidado  R$ 9.753.166,43 R$ 22.794.256,43 R$ 13.041.090,00 

Resultado Financeiro R$ 39.997.688,35 R$ 73.864.899,41 R$ 33.867.211,06 

Fonte: SIGEF/Balancete Dezembro/2021 
 

 

Banco do Brasil - 
AG. 2757-X 9181-2 63367-4 7388-1 10392-6 CONSOLIDADO  

DISPONÍVEL EM 
CONTA 
CORRENTE  

 R$         2.361.269,01   R$                      79.357.883,97   R$                  85.784,15   R$         152.597,13   R$        81.957.534,26  

(+) DEPÓSITOS 
NÃO 
CONSIDERADOS 
PELO BANCO  

 R$       10.541.715,54   R$                         6.556.741,36     R$                          -     R$         17.098.456,90  

(-) ORDENS 
BANCÁRIAS NÃO 
LANÇADAS PELO 
BANCO 

 R$         4.543.068,75   R$                              16.631,12     R$                          -     R$           4.559.699,87  

SALDO BANCÁRIO 
CONCILIADO  R$         8.359.915,80   R$                      85.897.994,21   R$                                 -     R$                          -     R$        94.257.910,01  

            
REGISTRADO 
SIGEF  

R$ 10.590.722,92 R$ 85.830.051,63  R$                  85.784,15   R$         152.597,13   R$        96.659.155,83  

(+) DEPÓSITOS E 
AVISOS DE 
CRÉDITOS NÃO 
CONTABILIZADOS 

 R$                 1.053,88   R$                              83.079,47   R$                                 -     R$                          -     R$                84.133,35  

(-) AVISO DE 
DÉBITOS NÃO 
CONTABILIZADOS 

 R$         2.231.861,00   R$                              15.136,89   R$                                 -     R$                          -     R$           2.246.997,89  

SALDO BANCÁRIO 
CONCILIADO R$ 8.359.915,80  R$                      85.897.994,21   R$                                 -     R$                          -     R$        94.257.910,01  
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A variação patrimonial com status financeiro do quadrimestre ocasionou reflexo 

no patrimônio financeiro, assim demonstrado no Quadro 10. 
 

QUADRO 10: VARIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXO FINANCEIRO (01/01/2021 a 31/12/2021) 
 

01.01.2021 31.12.2021 DIFERENÇA  

ATIVO FINANCEIRO   R$                      49.750.854,78  R$ 96.659.155,84  R$   46.908.301,06  

PASSIVO FINANCEIRO - Contas Patrimoniais com Atributo (F)  R$                        2.567.350,09   R$      8.908.568,84   R$    6.341.218,75  

CRÉDITOS EMPENHADOS A LIQUIDAR   R$                                         -     R$     13.650.600,77   R$   13.650.600,77  

RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR   R$                        7.185.816,34   R$         235.086,82  -R$    6.950.729,52  

SUPERÁVIT FINANCEIRO  R$                      39.997.688,35   R$     73.864.899,41   R$   33.867.211,06  

 
 

A variação no saldo de variação patrimonial do total do Ativo Financeiro 

subtraído do Passivo Financeiro Consolidado equivale à variação demonstrada, 

implicando em coerência técnica e cumprimento aos artigos 85 e 89 da Lei Federal nº 

4.320/64. 
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QUADRO 11 - VARIAÇÃO INDIRETA DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - (CONTAS DE CONTROLE) 

(=) DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 605.409.239,04 

(-) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 488.258.002,16 

(-) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 13.885.687,59 

(-) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 802,26 

(-) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 4.379.287,41 

(-) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 3.866.574,28 

(-) COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 661.904,89 

(-) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO RPPS  20.492.081,04 

(=) RECURSOS DISPONÍVEIS - SALDO FINANCEIRO - (31/12/2021) 73.864.899,41 

 

A análise das variações indiretas do Ativo e Passivo Financeiro, por meio da 

movimentação do exercício está demonstrada no Quadro 12: 

QUADRO 12: FORMAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2021 
DESCRIÇÃO VALOR 

I – Passivo Financeiro em 01.01.2021 R$ 9.753.166,43 
II – Adições (Até 31.12.2021) R$ 341.319.699,18 
           Despesa Orçamentária Empenhada  R$ 261.694.848,46 
           Valores Restituíveis R$ 79.624.850,72 
III – Subtrações (Até 31.12.2021) R$ 328.278.609,17 
           Pagamento - Despesa Orçamentária R$ 243.664.158,02 
           Pagamento - Restos a Pagar R$ 7.057.433,67 
           Cancelamento de Restos a Pagar  R$ 1.284.014,10 
           Pagamento - Valores Restituíveis  R$ 76.270.667,38 
           RP Não Processados Retidos a Pagar  R$ 2.336,00 
IV – Saldo Passivo Financeiro -  (I + II – III) R$ 22.794.256,44 
V – Passivo Financeiro em 31.12.2021 R$ 22.794.256,43 

Fonte: SIGEF/Balancete/2021 
 

5.5 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA.  
 

No tocante à execução financeira, o demonstrativo da despesa orçamentária 

executada até o Terceiro Quadrimestre de 2021, tem como fundamento as 

informações contidas no Balancete com posição em 31/12/2021. 
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 QUADRO 13: DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
 

DOTAÇÃO INICIAL 
ATUALIZADA 

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A LIQUIDAR A PAGAR 

DESPESAS CORRENTES  R$ 261.704.528,16 R$261.371.852,55 R$247.757.316,89 R$243.378.029,48 R$13.524.322,35 R$ 4.379.287,41 

  - Pessoal e Encargos Sociais R$ 182.589.570,69 R$182.589.570,69 R$182.483.716,15 R$178.305.612,92 R$ 15.641,23 R$ 4.178.103,23 

  - Outras Despesas Correntes R$ 79.114.957,47 R$ 78.782.281,86 R$ 65.273.600,74 R$ 65.072.416,56 R$13.508.681,12 R$ 201.184,18 

DEPESAS DE CAPITAL  R$ 415.080,68 R$ 413.209,22 R$ 286.128,54 R$      286.128,54 R$ 127.080,68 R$                     - 

  - Investimentos R$ 415.080,68 R$ 413.209,22 R$ 286.128,54 R$ 286.128,54 R$ 127.080,68  

EXECUÇÃO DE DESPESA 
ORÇAMENTÁRIA  

R$ 262.119.608,84 R$   261.785.061,77 R$ 248.043.445,43 R$ 243.664.158,02 R$13.651.403,03 R$ 4.379.287,41 

Fonte: SIGEF/Balancete/2021 

Verifica-se, com base nos documentos mencionados no parágrafo acima, que 

no decorrer do período em análise, foram dispendidos recursos para pagamento de 

despesas orçamentárias deste Poder Legislativo, no valor de R$ 261.785.061,77 

(duzentos e sessenta e um milhões setecentos e oitenta e cinco mil sessenta e um 

reais e setenta e sete centavos).  
 

 
5.6 DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
 
5.6.1 ACOMPANHAMENTO DE RESTOS A PAGAR 
 

Os Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro de 2020 totalizaram o valor na 

ordem de R$ 8.598.102,63 (oito milhões quinhentos e noventa e oito mil cento e 
dois reais e sessenta e três centavos), com cancelamento de R$ 1.284.014,11 (um 

milhão duzentos e oitenta e quatro mil quatorze reais e onze centavos), até o final do 

quadrimestre em análise. 
Destaca-se que do total inscrito em Restos a Pagar de 2020 para 2021, foram 

pagos o montante de R$ 7.059.769,67 (sete milhões cinquenta e nove mil 
setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), com saldo de 

Restos a Pagar do exercício anterior, anteriores a 2020, na importância de R$ 
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19.232,03 (dezenove mil duzentos e trinta e dois reais e três centavos), de acordo 

com os dados apontados no Quadro 14. 

Fonte:  SIGEF/2021. 
 

Observa-se que que ao final do exercício de 2021 foram inscritos em Restos a 
Pagar Processados o montante de R$ 4.379.287,41 (quatro milhões trezentos e 

setenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) e de 

Restos a Pagar Não processados na ordem de R$ 13.651.403,03 (treze milhões 

seiscentos e cinquenta e um mil quatrocentos e três reais e três centavos), conforme 

quadro abaixo: 

 
 
 

6 CONTAS DE RESPONSABILIDADE 
 

As contas de responsabilidade têm como função registrar valores pendentes 

de regularizações tais como créditos por dano ao patrimônio, depósitos e valores em 

trânsito.   

Apurou-se que até o encerramento do Terceiro Quadrimestre do Exercício de 

2021, encontram-se inscritos recursos na ordem de R$ 1.768.677,14 (um milhão, 

setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e quatorze 

centavos) – relativos aos créditos por danos ao patrimônio, conforme demonstrado 

no Quadro 18: 

 

QUADRO 14: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2021 

DESCRIÇÃO INSCRITO CANCELADO VALOR PAGO SALDO A PAGAR 

Inscrição de RP Processados   R$           1.375.632,73   R$                                   0,01   R$              1.375.632,72   R$                   0,00  

Inscrição de RP Não Processados   R$           7.203.237,87   R$                   1.284.014,10   R$              5.684.136,95   R$       235.086,82  

RP Não Processados - Exercícios Anteriores   R$                 19.232,03       R$         19.232,03  

TOTAL  R$ 8.598.102,63 R$ 1.284.014,11 R$ 7.059.769,67 R$ 254.318,85 

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 2021/2022 PROCESSADOS  NÃO PROCESSADOS 
DESPESAS CORRENTES   R$                  4.379.287,41  R$ 13.524.322,35 
  - Pessoal e Encargos Sociais  R$                  4.178.103,23  R$ 15.641,23 
  - Outras Despesas Correntes  R$                     201.184,18  R$ 13.508.681,12 
DEPESAS DE CAPITAL   -  R$ 127.080,68 
  - Investimentos  -  R$ 127.080,68 
TOTAL  R$ 4.379.287,41 R$ 13.651.403,03 
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QUADRO 15: CONTAS DE DESPESAS DE RESPONSABILIDADE  
CONTA GRUPO DESCRIÇÃO VALOR 

1.1.3.4.1.01.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR 
PAGAMENTOS INDEVIDOS 

DE BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS 

 CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS 
INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

 R$            9.247,38  

1.1.3.4.1.02.01.00 CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMONIO APURADOS 
EM TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL 

CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE 
PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE 

CONTAS ESPECIA 

 R$               406,58  

1.1.3.4.1.02.99.00 CRÉDITOS POR DANOS AO 
PATRIMONIO APURADOS 
EM TOMADA DE CONTAS 

ESPECIAL 

OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS 
EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

 R$    1.759.023,18  

TOTAL     R$    1.768.677,14  
 

6.5 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 
 

Dos dados do Balancete de Verificação referente ao mês de agosto de 2021, 

obtidos junto ao SIGEF, e anexados a este relatório, foi constatado o registro na Conta 

Contábil 1.1.3.4.1.02.99, do valor de R$ 1.759.023,18 (um milhão setecentos e 

cinquenta e nove mil e vinte três reais e dezoito centavos). Segundo informações 

prestadas por essa Casa de Leis nos Relatórios de Prestação de Contas anteriores, 

em especial, ao exercício de 2019, notou-se que os recursos, supostamente, 

desaparecidos, foram aplicados no Banco do Brasil S.A, os quais eram oriundos do 

Exercício de 2006, e que desapareceram da conta corrente. 

Contudo, em consulta à Douta Advocacia Geral desse Parlamento, a 

Controladoria Geral obteve a informação de que o processo nº 001.2006.0206829-7, 
que, eventualmente, tem como objeto o desaparecimento dos recursos acima 

mencionados, foi ajuizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia contra 

o Banco Rural S/A. 

Até o encerramento da elaboração do presente instrumento, a Controladoria 

Geral teve resposta da Advocacia Geral que o processo em testilha encontra-se 

arquivado definitivamente, e que requererá o desarquivamento para conhecimento do 

deslinde do referido feito. 

Ademais, esse Controle Interno teve conhecimento na data de 15 de março 

de 2022, por meio do Memo n. 018/20222/DC/SF/ALE/2022, exarado pelo 

Departamento de Contabilidade dessa Casa de Leis da existência do processo judicial 
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de Improbidade Administrativa n° 0015407-11.2010.8.22.0001, que tramitou perante 

a 2ª Câmara Especial Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia. 

Contudo, esse Controle Interno irá acionar a douta Advocacia Geral no sentido 

de obter o andamento atual de tal feito, informações que serão encaminhadas à Corte 

de Contas em expediente apartado, onde será informado se haverá a necessidade de 

reclassificação contábil. 

 

7 DEMAIS CONTAS A CURTO PRAZO 
 
7.5.1 DISPÊNDIOS E VALORES RESTITUÍVEIS 
 

As contas de Valores Restituíveis em curto prazo refletem as retenções, 

consignações e depósitos que ingressam temporariamente nos cofres da entidade, 

mas que deverão ser devolvidos em curto prazo a quem de direito, por 

representarem exigibilidades para o Poder Legislativo.  

O montante a ser restituído a credores em 31 de agosto de 2021 

corresponde a R$ 4.528.479,17 (quatro milhões quinhentos e vinte e oito mil 
quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos).  O detalhamento da 

composição da importância em referência está evidenciado no Demonstrativo 

Sintético e Analítico de Valores Restituíveis - Quadro 16. 
 

QUADRO 16: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO (VALORES RESTITUÍVEIS - PASSIVOS) 

2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS R$                      4.528.479,17  

2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO R$                      4.528.479,17  

2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES R$                      3.292.438,69  

2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS R$                          602.191,30  
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  R$                       2.367.746,29  
2.1.8.8.1.01.08 ISS   R$                            35.935,92  
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA  R$                              5.110,36  
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  R$                              7.946,40  
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS  R$                          273.508,42  
2.1.8.8.1.03.02 DEPOSITOS JUDICIAIS  R$                              -    

2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES  R$                          318.673,93  

2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS DE TERCEIROS  R$                            17.935,28  

2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS  R$                          693.091,57  

2.1.8.8.1.99 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  R$                              2.771,85  

2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  R$                         203.567,85  
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8  RECURSOS HUMANOS – DESPESAS COM PESSOAL 
 
Quanto aos gastos com despesas de pessoal, verifica-se que as despesas 

autorizadas (GND 1 – Pessoal e encargos sociais), conforme informações extraídas 

diretamente do SIGEF, através consulta de execução orçamentária por categoria 

econômica, importam em R$ 182.589.570,69 (cento e oitenta e dois milhões 

quinhentos e oitenta e nove mil quinhentos e setenta reais e sessenta e nove 

centavos), das quais, foram empenhados R$ 182.499.357,38 (cento e oitenta e dois 

milhões quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta 

e oito centavos).  

No que tange ao cumprimento das obrigações de natureza remuneratória e 

encargos sociais, foram dispendidos recursos na ordem de R$ 178.305.612,92 (cento 

e setenta e oito milhões trezentos e cinco mil seiscentos e doze reais e noventa e dois 

centavos), com saldo a pagar no montante de R$ 4.178.103,23 (quatro milhões 
cento e setenta e oito mil cento e três reais e vinte e três centavos), conforme 

demonstrado no Quadro 17: 

QUADRO 17: GND - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
GND – Pessoal e Encargos Sociais Valor 

I - Despesa Autorizada R$ 182.589.570,69 
II - Despesa Empenhada R$ 182.499.357,38 
 = Saldo Orçamentário (I-II) R$ 90.213,31 
III - Despesa Liquidada  R$ 182.483.716,15 
IV - Despesa Paga R$ 178.305.612,92 
 = Saldo a Pagar (III-IV) R$ 4.178.103,23 

Fonte: SIGEF/2021 

 

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 3º Quadrimestre de 

2021, com publicação no DO-e-ALE/RO Nº15 de 28/01/2022, com emissão de 

Relatório de Auditoria de Gestão Fiscal Nº 1/CG/2022 - Anexo Único - o Poder 

Legislativo alcançou o percentual de gastos com pessoal em 1,57% (um com 

cinquenta e sete por cento), em relação à Receita Corrente Líquida, isto é, abaixo 

do Limite de Alerta que é de 1,76% (um com setenta e seis por cento). 
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9  ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO 
 

A movimentação patrimonial consolidada e individual dos Bens Móveis e Imóveis 

do Poder Legislativo, com base nos registros do SIGEF, e no Balancete de 

Almoxarifado e Patrimônio a Conta Ativo Imobilizado – Bens Móveis e Imóveis, 

apresentaram saldo final no Segundo Quadrimestre do Exercício de 2021, total de 

bens móveis e imóveis em R$ 132.118.730,59 (cento e trinta e dois milhões cento e 

dezoito mil setecentos e trinca reais e cinquenta e nove centavos). 

Destaca-se ainda, que a depreciação acumulada dos bens móveis, para o 

período em análise, importa em R$ 7.282.142,57 (sete milhões duzentos e oitenta e 

dois mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). 
 

QUADRO 18: DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO  

Conta Contábil Descrição Saldo Contábil (SIGEF) 
01/01/2021 31/12/2021 

1.2.3.1 Bens Móveis  19.495.662,59 18.490.521,53 

1.2.3.2  Bens Imóveis 120.652.223,09 120.910.351,63 

Total I >>>>> 140.147.885,68 139.400.873,16 

Conta Contábil Descrição Saldo Contábil (SIGEF) 

01/01/2021 31/12/2021 

1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada 
Bens Móveis 

-R$ 5.545.893,51 -R$ 7.282.142,57 

Total II >>>>> -R$ 5.545.893,51 -R$ 7.282.142,57 

  01/01/2021 31/12/2012 

Imobilizado Líquido (Total I – II) R$ 134.601.992,17 R$ 132.118.730,59 

 - Bens Móveis R$ 13.949.769,08 R$ 11.208.378,96 

 - Bens Imóveis  R$ 120.652.223,09 R$ 120.910.351,63 

TOTAL ATIVO IMOBILIZADO   R$   134.601.992,17  R$ 132.118.730,59 

 
 
 

QUADRO 19: CONCILIAÇÃO PATRIMONIAL  

ATIVO NÃO CIRCULANTE SALDO INICIAL INCORPORAÇÕES DESINCORPORAÇÕES SALDO FINAL 

Imobilizado- SEGEF R$ 134.601.992,17 R$     1.375.595,31 R$              3.858.856,89 R$   132.118.730,59 

 
Com base nas informações fornecidas pela Superintendência de Logística - 

ALERO, o saldo - ao final do terceiro quadrimestre de 2021 - para o Ativo Não 

Circulante – Imobilizado – Bens Imóveis, atingiu R$ 120.652.223,09 (cento e vinte 
milhões seiscentos e cinquenta e dois mil duzentos e vinte e três reais e nove 
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centavos), apurando-se uma diferença de R$ 258.128,54 (duzentos e cinquenta e 
oito mil cento e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme 

quadro:  
CONFORMIDADE (IMOBILIZADO SIGEF X PATRIMÔNIO - ALERO) (31/12/2021) 

ATIVO NÃO CIRCULANTE SIGEF PATRIMÔNIO DIFERENÇA APURADA 

Bens Imóveis R$ 120.910.351,63 R$ 120.652.223,09 R$ 258.128,54 

 

Tendo em vista a divergência apontada, esta Controladoria Geral notificou o 

Departamento do Logística, por meio da NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 

1/2022/CG/ALERO, informando que adotou medidas necessárias à regularização da 

divergência.  

 

10  GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 
 

Quanto ao controle patrimonial de frota de veículos, a Assembleia Legislativa 

do Estado de Rondônia tem incorporado o total de 50 (cinquenta) veículos, que 

equivalem ao valor de R$ 2.510.607,02 (dois milhões quinhentos e dez mil 
seiscentos e sete reais e dois centavos), já depreciados conforme dados apurados 

junto ao Inventário Físico - Patrimonial de Veículos em confronto com as 

informações de controle de frota da  Divisão de Transportes - ALERO. 

Igualmente, foram analisados os aspectos de regularidade da documentação 

da frota de veículos, quanto ao exame de documentos de licenciamento junto ao 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO, bem como a regularidade 

patrimonial quanto à correta incorporação, emplaquetamento/tombamento, termos de 

responsabilidades e cautelas da guarda patrimonial, constatou-se que os veículos se 

encontram devidamente atualizados e regulares. 

No que concerne ao controle de aquisição e consumo de combustível e 

lubrificantes para atender a frota de veículos, verifica-se que no período referente ao 

terceiro quadrimestre de 2021, foram adquiridos e utilizados o montante de R$ 
101.446,35 (cento e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco 
centavos), de acordo com os dados fornecidos, em conformidade com os 

documentos analisados, sob a responsabilidade da Superintendência de Logística, 

por meio do Departamento de Transportes. 
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Conforme documento enviado a essa Controladoria Geral, elaborado pela 

Superintendência de Logística, nota-se que existem, em aberto, 17 (dezessete) multas 

emitidas contra os veículos desta Casa de Leis, no montante de R$ 31.322,54 (trinta 
e um mil trezentos e vinte dois reais e cinquenta e quatro centavos), gerando um 

débito ao erário. Por essa razão, esse Controle Interno diligenciou no sentido de 

encaminhar à Secretaria Geral desse Parlamento, Memorando Nº17/CG/2022 (e-DOC 

F628DDAB), para ciência e adoção das medidas e providências que entender 

necessárias ao caso, mais precisamente, quanto à possível apuração de 

responsabilidades. 

 

11  GESTÃO DE ALMOXARIFADO  
 

O Estoque da ALERO,  de acordo com os dados extraídos do Balancete Físico 

com posição em 31.12.2021, apresenta saldo atualizado de R$ 79.465,73 (setenta e 

nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), portanto, 

em conformidade com saldo apresentado pelo sistema contábil, restando evidenciado 

a posição em 31 de dezembro de 2021, conforme quadro a baixo: 
 

QUADRO 20: SALDO BALANCETE ALMOXARIFADO 
Movimentação de Almoxarifado Valor 

I – Saldo Final Agosto/2021 – (Balancete de Almoxarifado – Físico) 79.465,73 
II – Saldo Final Agosto/2021 – (Balancete SIGEF – Contábil) 79.465,73 
III – Diferença (I – II) 0,00 

Fonte: SIGEF/Balancete//2021 

 

12  ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS 
 

O grupo contábil acima contém diversas contas de Despesas de 

Responsabilidade por Títulos e Valores em Poder de Terceiros, tais valores são de 

responsabilidade do tomador e/ou servidor que após a realização das aplicações, 

devem ser objeto de prestação de contas, caso contrário deverá haver 

ressarcimento pelos responsáveis dos valores não comprovados a este Poder 

Legislativo. 

Até o Terceiro Quadrimestre do presente exercício, foram concedidos aos 

servidores e parlamentares, à título de diárias, recursos na ordem de R$                    
2.229.324,14 (dois milhões duzentos e vinte e nove trezentos e vinte e quatro reais 
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e quatorze centavos) destacando-se que este valor total informado tem como 

integrante o montante de R$ 98.250,00 (noventa e oito mil duzentos e cinquenta 
reais), referente a saldo de exercícios anteriores.  

QUADRO 21 - CONTROLE DE DIÁRIAS  
    
CONCESSÃO DIÁRIAS ANTES DA ANÁLISE  R$                        334.322,56  
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE  R$                        719.091,58  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIAS APROVADAS  R$                    1.232.210,00  
APROVAÇÃO DE DIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  R$                          41.950,00  
TOTAL   R$                     2.327.574,14  
CONCESSÃO DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2021  R$                     2.229.324,14  
CONCESSÃO DIÁRIAS - EXERCÍCIO ANTERIORES   R$                          98.250,00  

 

 Até o final Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2021 o Poder Legislativo de 

Rondônia concedeu sob Regime de Adiantamento, disponibilizado para atendimento 

a despesas com diárias, recursos na ordem de R$ 2.229.324,14 (dois milhões 
duzentos e vinte e nove reais e trezentos e vinte e quatro reais e quatorze 
centavos), conforme demonstrado no Quadro 21. 

No que tange às despesas com Suprimento de Fundos, cabe destacar que 

desde o Exercício de 2013, por força da Resolução N. 235, de 03 de abril de 2013, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico –ALE/RO do dia 9 de abril de 2013, não houve 

movimentação de autorização e concessão de recursos para essa finalidade, 

portanto, o saldo apresentado a cada Exercício analisado é zero. 

As despesas com concessão e autorização de Diárias até 2020 eram 

regulamentadas pela Resolução n. 327, de 9 de março de 2016, publicada em DO-e-

ALE/RO N. 42 do dia 10 de março de 2016, alterada pela Resolução Nº 333, de 30 de 

março de 2016, publicada em DO-e-ALE/RO N. 56 do dia 1 de abril de 2016 e 

Resolução n. 336, de 20 de abril de 2016, publicada em DO-e-ALE/RO N. 69 do dia 

25 de abril de 2016. Todavia, essa Casa Parlamentar através da Resolução n° 479, 

de 31 de março de 2021, conforme publicação no DO – e – ALERO, n. 56, de 1º de 

abril de 2021 e Resolução nº486, de 18 de agosto de 2021, com publicação no DO-

e-ALERO nº148, de 20 de agosto de 2021 que revogou todas as resoluções 

anteriores. 

A alocação orçamentária para execução de despesas com diárias - Elemento 

Despesa: 14 [MIG] Diárias – Civil - , resultam no decorrer do Exercício Financeiro de 
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2021 no montante atualizado de  R$ 2.249.598,40 (dois milhões duzentos quarenta e 

nove mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) e do total alocado 

foram empenhados R$ 2.152.850,73 (dois milhões cento e cinquenta e dois mil 

oitocentos e cinquenta reais e setenta e três reais) e liquidados recursos na ordem de  
R$   2.152.550,73 (dois milhões cento e cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta 

reais e setenta e três centavos), de acordo com o demonstrado no Quadro 25, abaixo: 
 
 

QUADRO 22: DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS  

Categoria Econômica: 3 -  Despesas Correntes | Elemento Despesa: 14 [MIG] Diárias - Civil 

DOTAÇÃO ATUALIZADA  EMPENHADO  DISPONÍVEL  LIQUIDADO  PAGO A LIQUIDAR  A PAGAR  

2.249.598,40 2.152.850,73  R$     96.747,67   R$   2.152.550,73   R$          2.136.593,07   R$       300,00   R$  15.957,66  

Fonte: SIGEF/Balancete/DEZEMBRO/2021 
 

Considerando os dados apurados no SIGEF/RO observou-se que o montante 

concedido a título de diárias excedeu o valor empenhado para a mesma rubrica, 

conforme apontado no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO 2021 
Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes 

Elemento Despesa: 14 [MIG] Diárias - Civil 
EMPENHADO  R$                              2.152.850,73  

CONCESSÃO DIÁRIAS   R$                              2.229.324,14  
DIFERÊNÇA  -R$                                   76.473,41  

 

Em tese, a situação apresentada, demonstra a possibilidade de concessão de 

diárias sem o correspondente empenho, portanto, incompatível com a normatização 

vigente. Por essa razão, essa Controladoria Geral notificou, por meio da 

NOTIFICAÇÃO Nº 2/2022/CG/ALERO, ao Departamento de Contabilidade para que 

apresente os esclarecimentos necessários sobre os apontamentos.  

 

13  INEXIGIBILIDADE E DISPENSAS DE LICITAÇÃO.                                                                                                                             
No que se relaciona às despesas contraídas por meio de Inexigibilidade de 

Licitação, nos termos do art. 25, da Lei de Licitações, ocorridas até o Terceiro 

Quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com dados disponibilizados no SIGEF, 

Conta Contábil 5.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL, encontra-se registrado o 
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volume empenhado de R$ 883.291,36 (oitocentos e oitenta e três mil duzentos 

noventa e um reais e trinta e seis centavos). 

Em relação às Dispensas de Licitação, nos termos do art. 24 da Lei de 

Licitações, de acordo com os dados disponibilizados no SIGEF na Conta Contábil 

5.2.2.9.2.02.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO, encontra-se registrado o 

volume de R$ 3.934.241,66 (três milhões novecentos e trinta e quatro mil duzentos e 

quarenta e um reais e sessenta e seis reais), a título de despesas contratadas e 

executadas através da modalidade de Dispensa de Licitação. 

Destaca-se que tais contratações por meio de Dispensa de Licitação foram 

submetidas à apreciação e parecer favorável exarado pela Douta Advocacia Geral da 

Assembleia Legislativa, que de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 

1.056/2020, tem a competência para manifestar-se quanto à legalidade dos atos 

praticados, com os Avisos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidades de Licitação, 

devidamente autorizados pela autoridade competente e publicados em Diário Oficial, 

nos termos da legislação vigente. 
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14 . COMISSÕES DE TRABALHO E RECEBIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. 

 

A Colenda Mesa Diretora ALERO, até o terceiro Quadrimestre de 2021, no 

cumprimento de sua missão institucional, instaurou 17 (dezessete) Comissões de 
Trabalhos Especiais, para Tomada de Contas, Comissão de Responsabilidade, 
Comissões de Recebimento de Bens e Serviços e Comissões Especiais, 

desempenhadas por servidores nomeados para fins de recebimento de bens e 

serviços e demais atos de gestão, controle e acompanhamento, de acordo com os 

dados informados pela Superintendência de Recursos Humanos – ALERO. 

 

 

 

 

 

 

Comissões - ALERO 2021 

Identificação da Comissão 

Comissão de Acompanhamento e fiscalização de Informática 

Comissão de Recebimento de materiais e Serviços  

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Engenharia 

Comissão Permanente e fiscalização e recebimento de engenharia  

Comissão Temporária de Acompanhamento, Gestão e Fiscalização de Serviços Terceirizados 

Comissão Permanente de Licitação CPL 

Comissão de Acompanhamento Fisc. e Recebimento de Estagio Menor Aprendiz 

Comissão Contrato do Processo de Reformulação Administrativa  

Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho  

Comitê de Gestor de Programas para Gestão do Plano Plurianual. 

Gerente de Programa do Plano Plurianual - PPA  

Comissão de Trabalho Temporário para apuração de Possível descumprimento Contratual - Contrato 14/2020 

Comissão de Trabalho temporário de Avaliação Técnica de Cursos Contratados pela Escola do Legislativo 

Comissão de Trabalho Temporário de Inventário dos Bens Patrimoniais e Almozarifado de 2021.  

Comissão de Trabalho Temporário de Planejamento de Contratação de Soluções de Tecnologia de Informação 
Escola do Legislativo  
Comissão do Pregão 

Comissão Especial de Recebimento Fiscalização de Publicidade 
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15. PAPEIS DE TRABALHO / CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 O Papel de Trabalho – PT 01, objetiva aferir as relações dependentes e 

independentes da execução do orçamentária em relação à composição do caixa e 

equivalente de caixa. 

 O resultado apurado demonstrou consistência da relação entre o Balanço 

Orçamentário Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial e o Balancete, em relação à 

conta de disponibilidades, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 
 PT 01 – Conformidade das Demonstrações Contábeis.  

Teste de Saldo da conta Caixa e Equivalente de caixa PT 01 

Descrição Valor (R$) 
1.Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário) R$ 3.614.453,70 
2.Despesa Pagas (Balanço Orçamentário) R$ 243.664.158,02 

3.Transferencia financeira recebida (BF) R$ 520.346.757,46 
4. Recebimento extraorçamentários (BF) R$ 109.778.022,80 
5. Transferência financeira concedidas (BF) R$ 239.344.256,79 
6. Pagamentos extraorçamentário (BF) R$ 103.822.518,09 

7.Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentaria (1-2) -R$ 240.049.704,32 
8.Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentária (3+4-5-6) R$ 286.958.005,38 
9. Variação do período apurada (7+8) R$ 46.908.301,06 
11.Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa (SF do Balanço Patrimonial do exercício anterior) R$ 49.750.854,78 
12.Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa apurado (8+9-10) R$ 96.659.155,84 
13.Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa no Balanço Patrimonial R$ 96.659.155,84 
14.Resultado (12-13) confere? 0 = Sim / Outros Valores = Não (inconsistência) R$ 0,00 

Fonte: Demonstrações Contábeis/SIGEF/2021 

 

O Papel de Trabalho PT 02, apresenta o teste dos resultados acumulados 

descrito no Quadro 35, com objetivo de verificar a consistência dos saldos acumulados 

registrados do Patrimônio Líquido do Exercício anterior em relação às movimentações 

que afetaram os resultados acumulados no exercício vigente. 

O teste aplicado, aponta como resultado a compatibilidade na relação entre o 

Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais. 
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PT 02 – Conformidade Do Balanço Patrimonial e DVP. 
Teste de Saldo Dos resultados acumulados PT 02 

Descrição Valor (R$) 
1.Variação Patrimonial Aumentativa (DVP) R$ 524.067.642,24 
2.Variação Patrimonial Diminutiva (DVP) R$ 489.758.779,87 
3.Resultado Patrimonial apurado no período ( 1 – 2) R$ 34.308.862,37 
4.Resultado Evidenciado na DVP R$ 34.308.862,37 
5.Resultado (3 – 4) Confere ? 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)  R$ 0,00 
6.Resultado Acumulados (Exercício anterior – Balanço Patrimonial) R$ 184.004.084,71 
7.Saldo dos ajustes de exercícios anteriores (Exercício Atual – Balanço Patrimonial) R$ 25.147.161,35 
8.Resultado Acumulados apurado no período (3+6+7) R$ 243.460.108,43 
9.Resultado Acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial R$ 243.460.108,43 
10.Resultado (8-9) Confere? 0 = Sim Outros valores = Não (inconsistência) R$ 0,00 

Fonte: Demonstrações Contábeis/SIGEF/2021 

   

O teste do Papel de Trabalho – PT03, evidencia a consistência entre Balanço 

Patrimonial elaborado de acordo com as Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público e o Balanço Patrimonial preparado de acordo com a Lei 4.320/64, conforme 

Quadro a seguir. 

Fonte: Demonstrações Contábeis/SIGEF/ 2021 

  

PT 03 - Consistência entre o Quadro dos ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e o Balanço Patrimonial PT 03 

Descrição Valor (R$) 
1.Ativo Financeiro (Balanço Patrimonial) R$ 96.659.155,84 
2.Ativo Permanente ( Balanço Patrimonial) R$ 155.700.289,36 
3.Ativo Total de acordo com lei nº 4320/1964 ( 1 + 2 ) R$ 252.359.445,20 
4.Ativo Circulante ( Balanço Patrimonial – Quadro Principal) R$ 120.051.885,93 
5.Aitvo Não Circulante (Balanço Patrimonial – Quadro Principal) R$ 132.307.559,27 
6.Ativo Total de acordo com o MCASP (4+5) R$ 252.359.445,20 
7. Resultado (3-6) Confere? 0 = Sim Outros valores = Não (inconsistência) R$ 0,00 
8.Passivo Financeiro (Balanço Patrimonial) R$ 22.794.256,43 
9.Passivo Permanente ( Balanço Patrimonial) -R$ 9.232,07 
10.Passivo Total de acordo com a Lei nº 4.320/1964 (8+9) R$ 22.803.488,50 
11.Passivo Circulante (Balanço Patrimonial – Quadro Principal) R$ 8.899.336,77 
12. Passivo Não Circulante (Balanço Patrimonial – Quadro Principal) R$ 0,00 
13.Restos a Pagar Não Processados (Coluna “f” do anexo 1 – Balanço Orçamentário) R$ 235.086,82 
14. Restos a Pagar Não Processados inscrito no exercício (Balanço Financeiro) R$ 13.651.403,03 
15.Resto a Pagar Não Processados em Liquidação (Balancete) R$ 802,26 
16.Passivo Total acordo com o MCASP ajustado em razão dos RP não processados (11+12+13+14-15) R$ 22.785.024,36 
Resultado (10-15) Confere? 0 = Sim Outros valores = Não (inconsistência) R$ 0,00 
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Com relação ao Superávit Financeiro apurado no Balaço Patrimonial em 

relação ao Quadro Superávit/Déficit Financeiro por fonte de Recursos, a equação 

estabelecida pelo Papel de Trabalho – PT 04, demonstra a equivalência entre os totais 

apurados e a consistência técnica entre os demonstrativos, em consonância com as 

informações contidas no Quadro abaixo: 

PT 04 –  Ativos e  Passivos  Financeiros e Permanentes X Superávit/Déficit Financeiro 
 FINANCEIRO E PERMANENTE = QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 

+ 1. ATIVO FINANCEIRO R$   96.659.155,84 = 
TOTAL DAS FONTES 

DE RECURSOS 
R$                 73.864.899,41 

- 2. PASSIVO FINANCEIRO R$   22.794.256,43 = 
TOTAL R$                 73.864.899,41 

= TOTAL R$   73.864.899,41 = 
Fonte: Demonstrações Contábeis/SIAFEM/ 2020 

 A equação estabelecida pelo Papel de Trabalho – PT 05, afere a aderência 

entre Caixa Equivalente de Caixa apurado do Balanço Patrimonial, na Demonstração 

dos Fluxos de Caixa e no Balanço Financeiro. O resultado apurado demonstrou 

consistência técnica entre os demonstrativos mencionados, nos termos do quadro 

seguinte. 

Fonte: Demonstrações Contábeis/SIGEF/2021 

A equação estabelecida pelo Papel de Trabalho – PT 06, afere a aderência 

entre as receitas orçamentárias computadas no Balanço Orçamentário em relação aos 

ingressos de recursos apresentados na Demonstração dos Fluxos do Caixa. 

 

 

 

 

PT 05 –  Consistência entre o BP x DFC x BP 
BALANÇO PATRIMONIAL  X DFC X 

BALANÇO FINANCEIRO  
= PT 05 

BALANÇO PATRIMONIAL  = DFC = BALANÇO FINANCEIRO  

CAIXA E 
EQUIVALENTES DE 
CAIXA  

 
R$96.659.155,84  

= CAIXA E 
EQUIVALENTES 
DE CAIXA  

 
R$96.659.155,84  

= CAIXA E 
EQUIVALENTES 
DE CAIXA  

 
R$96.659.155,84  

TOTAL   R$96.659.155,84  = TOTAL   
R$96.659.155,84  

= TOTAL   
R$96.659.155,84  
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Fonte: Demonstrações Contábeis/SIGEF/2021 

Insta salientar, que a composição das entradas, Demonstração dos Fluxos de 

Caixa – DFC, transitam recursos que não passam pelo Balanço Orçamentário, e as 

movimentações com essas características foram destacadas no demonstrativo para 

averiguação e comparação. 

 No papel de trabalho 07, verificou-se a consistência direta e indireta entre o 

Balanço Patrimonial e o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa. Os resultados dos testes 

apontaram a consistência técnica entre os demonstrativos elencados, conforme 

demonstrado no quadro a seguir: 

PT 07 – Teste de saldo da Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
Teste de Saldo da Demonstração dos Fluxos de Caixa  PT 07 

Descrição Valor (R$) 
1.Receita Arrecadada (Balanço Orçamentário) R$ 3.614.453,70 
2.Despesa Pagas (Balanço Orçamentário) R$ 243.664.158,02 
3.Transferencia financeira recebida + recebimento extraorçamentários (BF) R$ 648.155.470,70 
4.Transferencia financeira concedidas + pagamentos extraorçamentário (BF)  R$ 343.166.774,88 
5.Inscrição de Restos a Pagar Processado e Não Processado R$ 18.030.690,44 
6.Variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentaria ( 1-2) -R$ 240.049.704,32 
7.Variação da disponibilidade decorrente da execução extraorçamentaria (3-4-5) R$ 286.958.005,38 
8. Variação do período apurada ( 6 + 7 ) R$ 46.908.301,06 
9. Variação Liquida de Caixa Equivalente de Caixa (DFC) R$ 48.082.596,89 
10.Variação Liquida de Valores Restituíveis (apurada no Balanço Patrimonial*) -R$ 1.174.295,83 
11.Resultado (11-12) confere? 0 = Sim / Outros Valores =  Não (inconsistência) -R$ 0,00 
12.Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa no Balanço Patrimonial - SF do Exercício anterior) R$ 49.750.854,78 
13.Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (DFC do exercício Anterior) R$ 49.750.854,78 
14. Resultado (12-13) confere? 0 = Sim / Outros Valores =  Não (inconsistência) R$ 0,00 
15.Caixa e Equivalente de Caixa Final ( Balanço Patrimonial – SF Exercício Atual) R$ 96.659.155,84 
16.Caixa e Equivalente de Caixa Final (DFC – SF Exercício Atual) R$ 96.659.155,84 
17. Resultado (15-16) confere? 0 = Sim / Outros Valores =  Não (inconsistência) R$ 0,00 

PT 06 – Consistência Técnica Balanço Orçamentário X DFC 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO X DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA    
Receita Tributária    Receita Tributária    
Receita de Contribuições    Receita de Contribuições    
Receita Patrimonial   R$       3.141.849,42  Receita Patrimonial  R$  1.028.891,50  
Receita Agropecuária    Receita Agropecuária    
Receita Industrial    Receita Industrial    
Receita de Serviços    Receita de Serviços    
Transferências Correntes    Remuneração das Disponibilidades  R$ 2.112.957,92  
Transferências Intragovernamentais    Outras Receitas Derivadas e Originárias  R$   472.604,28  
Ajustes de Exercícios Anteriores    Transferências recebida  R$ 520.346.757,46  
Outras Receitas Correntes   R$          472.604,28      
Operações de Crédito        
Alienação de Bens        
Amortização de Empréstimos        
Transferências de Capital        
Outras Receitas de Capital        
Haveres Financeiro - Valores em Transito ( Movimento 
Crédito)  

      

        
Transferências Financeiras Recebidas  R$   520.346.757,46      

TOTAL  R$ 523.961.211,16  TOTAL   R$  523.961.211,16  
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A equação estabelecida no Papel de Trabalho – PT 08 aferiu a consistência 

entre as receitas orçamentárias arrecadadas por categoria econômica em relação às 

receitas computadas no Balanço Financeiro por fonte de recursos, conforme 

composição do quadro abaixo, cujo resultado apontou compatibilidade técnica entre 

os demonstrativos. 

Fonte: Demonstrações Contábeis/SIGEF/2021 

 

16. DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 
Em atenção ao teor das recomendações e determinações inerentes ao 

PROCESSO nº 1885/20/TCE-RO [e] que trata da Prestação de Contas do Exercício 

2019 da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, essa Controladoria Geral 

procedeu ao levantamento das determinações e recomendações por meio de 

verificação realizada no Processo de Contas eletrônico (PCe), sistema de tramitação 

processual do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), onde foram 

apuradas e analisadas as recomendações e determinações constantes nos seguintes 

processos:  

ANÁLISE DE RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES  
PROCESSO N.  1246/2021/TCE-RO 
PROCESSO N.  01885/20/TCE-RO [e] 
PROCESSO N.  2160/2019 – TCE/RO 
PROCESSO N.  01056/20-TCE/RO. 
PROCESSO N.  00992/20-TCE/RO [e] 
PROCESSO N.  02657/20-TCE/RO [e]. 

 

Dito isso, no limite de suas atribuições legais, esse Controle Interno optou por 

manifestar-se de maneira estruturada, por meio de manifestações Gerais e 

PT 08 – Receitas Realizadas. 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  = BALANÇO FINANCEIRO  

Receitas Correntes (I)   R$              3.614.453,70  = Receita Ordinária   R$               630.073,36  

Receitas de Capital (II)   R$                                  -      Receita Vinculada   R$           2.984.380,34  

      (-) Dedução da Receita 
Orçamentária  

 -  

TOTAL   R$              3.614.453,70  = TOTAL   R$           3.614.453,70  
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Específicas, sendo as gerais no teor desse próprio relatório, porém, as especificas 

constando como anexos, bem como a sua documentação comprobatória.  

Deste modo, insta salientar que as atividades desenvolvidas indicadas no 

tópico de considerações gerais contribuem de maneira ampla para o atendimento das 

determinações exaradas pela egrégia Corte de Contas do Estado de Rondônia.   

16.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA CONTROLADORIA  

A Controladoria Geral ALERO é uma unidade administrativa diretamente 

subordinada à Presidência da ALERO, cujas competências estão positivadas no 

Anexo VII, item XIII, da Lei Complementar Estadual nº 1.056, de 26 de fevereiro de 

2020, combinado com o art. 73 da Constituição Federal de 1988. 

 FORMAS DE ATUAÇÃO 

As atividades de controle e auditoria interna realizadas, consistem no 

desenvolvimento de atividade independente e objetiva de avaliação, bem como na 

consultoria estabelecida para aumentar e salvaguardar os valores institucionais da 

administração pública, no caso, da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 

O escopo da atividade de auditoria interna envolve o exame e a avaliação quanto 

à eficácia, eficiência e economicidade das ações praticadas pela administração, do 

gerenciamento de riscos e dos controles internos da gestão com vistas a amparar esta 

Casa de Leis, a realizar sua estratégia definida e seu papel institucional. 

As atividades são realizadas por meio de ações de controle que envolvem 

avaliação, consultoria, levantamento, inspeção e auditoria de gestão e de governança, 

bem como as ações obrigatórias de auditoria nas contas anuais, análise de atos de 

pessoal, análise do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e emissão de relatório de 

inspeção e auditoria quadrimestral, bem como a da prestação de contas anuais, sem 

prejuízo de outras ações previstas no ordenamento jurídico vigente, tais como, sugerir 

Instruções Normativas de Normas e Procedimentos Gerais de Controle da Gestão, 

sugerir critérios, procedimentos, roteiros, papéis de trabalho (checklist) e demais 

recursos necessários ao bom andamento das funções administrativas e do 

acompanhamento dos processos de despesas, visando à legalidade, economicidade 

e praticidade dos atos praticados, bem como, acompanhar os atos de Controle 
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Externo no exercício de sua missão institucional, analisar os limites constitucionais e 

legais estabelecidos na Lei Orçamentária, emitindo os alertas de limite de Despesa 

com Pessoal. 

 AÇÕES DE CONTROLE  

São realizadas ações de controle, previstas em atos normativos, visando o 

acompanhamento do exercício financeiro, contábil, patrimonial e operacional, além de 

dar suporte ao atendimento do princípios constitucionais como, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência das atividades públicas, 

assegurando os interesses do coletivo, bem como o auxílio aos gestores na obtenção 

de melhor qualidade na gestão das operações, compreendendo o exame da estrutura 

organizacional da entidade, bem como dos métodos de controle, dos meios de 

operação, do uso dos recursos físicos e humanos.  

Informações Contábeis: Insta informar que é realizada a avaliação das informações 

contábeis financeiras e das transações que lhe são subjacentes, conforme critérios de 

materialidade e relevância, objetivando expressar opinião sobre a adequabilidade do 

demonstrativo contábil, em todos os aspectos relevantes, em especial quanto à 

situação patrimonial, financeira e orçamentária, de acordo com a Lei Federal n. 

4.320/64, com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com as demais normas contábeis 

e orçamentárias aplicáveis.  

Relatório de Festão Fiscal: Insta salientar, que o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) 

é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), e, considerando sua relevância, ao final de cada 

quadrimestre, esse Poder Legislativo emite o RGF, que recebe parecer e assinatura 

do titular da Controladoria Geral, como forma de aferição e asseguração, recebe 

também assinatura dos ordenadores de despesas e é publicado no portal da 

transparência desse Poder Legislativo, oportunizando ao Controle Externo, ou seja, a 

respeitável Corte de Contas, ao Parquêt de Contas, e à toda sociedade em geral o 

seu conhecimento e acompanhamento através do site oficial 

https://transparencia.al.ro.leg.br/.  

Verbas Indenizatórias aos Parlamentares: As auditorias nesses tipos de processos 

são realizadas exclusivamente pela equipe técnica da Controladoria Interna, a análise 
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é consubstanciada na conformidade dos gastos dos notáveis Deputados Estaduais 

com despesas de variadas naturezas para o atendimento ao interesse público, ou 

seja, a efetiva atividade parlamentar, em detrimento das resoluções vigentes, as quais 

foram resultado de aprovação da Mesa Diretora em processo legislativo regular. 

Portanto, cabe somente à Controladoria Interna avaliar e aprovar ou não as despesas 

constantes nos referidos processos.  

Atos de Admissão de Pessoal (Efetivos): Nesse tipo de processo, a Controladoria 

Interna realiza fiscalização, análise  e remessa ao Tribunal de Contas do Estado, do 

cumprimento dos Atos de Admissão de Pessoal (efetivos), analisando a exatidão e 

suficiência das informações de admissão de pessoal, em conformidade com os artigos 

22 e 23 da Instrução Normativa nº 13/TCER-2004, que dispõe sobre as informações 

e documentos a serem encaminhadas pelos Gestores e demais responsáveis pela 

Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios, e que após a emissão de 

Parecer de Auditoria quanto à legalidade do ato de admissão, consubstanciado no 

Inciso II do artigo 3º da IN Nº 001/CG/2016, desta Casa de Leis, são encaminhados 

ao Tribunal de Contas no prazo de 30 (trinta) dias, acompanhados dos elementos 

descritos no artigo 22, Inciso I – PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO REGIDO 

POR ESTATUTO PRÓPRIO; 

Exoneração de Servidores: As Instruções Normativas nº 06 e 07 dessa 

Controladoria Interna, dispõem que compete a essa Controladoria Geral auditar, 

analisar e emitir de parecer, nos atos de exoneração de servidores estatutários, 

cedidos e comissionados, bem como, conferir os cálculos das verbas rescisórias, 

analisar todos os documentos que compõe os autos do processo, de forma a atestar 

a correta instrução processual, validando as certidões que antecedem o pagamento, 

e corrigindo eventuais diferenças existentes. 

Em outras palavras, a Superintendência de Recursos Humanos não deve concluir os 

processos de RH apontados acima, sem antes passar pelo crivo da Controladoria 

Interna, cuja manifestação consistirá na emissão de parecer de auditoria com a 

aprovação ou denegação do prosseguimento do ato, ou até mesmo, de ajuste prévio, 

para que o feito tramite regularmente até à sua conclusão definitiva e arquivamento. 
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Despesas da Casa: São realizadas análises prévias mensais e trimestrais ulteriores, 

com vista a emissão de parecer nos processos de despesas da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia ALERO, em suas diversas modalidades, pregão, 

concorrência pública, nas suas variações de contratações, como dispensa ou 

inexigibilidade, ata de registro de preços, obras e serviços de engenharia, despesas 

com serviços e material de consumo. 

Ordem Cronológica: São monitorados os controles de pagamentos das obrigações 

com fornecedores, através do sistema de ordem cronológica de pagamentos, com 

adequação e revisão das políticas e normativos internos sobre procedimentos de 

controle relativos à ordem cronológica de pagamentos, de modo a atender ao princípio 

da impessoalidade, ou seja, da isonomia perante os fornecedores, garantindo a 

ausência de privilégios, tratamento consubstanciado nos princípios da boa 

governança pública.  

Concessão de Diárias: Esse órgão de Controle Interno, nos termos da Resolução nº 

486/2021, tem a competência para auditar, analisar a prestação de contas dos 

servidores beneficiários de diárias. Emitindo ao final, parecer de auditoria cuja 

abordagem verifica dentre outros aspectos, a quantidade concedida, o valor de cada 

diária correspondente ao cargo, a dotação orçamentária para execução da despesa, 

o empenho respectivo, a liquidação, o pagamento, a finalidade pública perseguida, 

bem como os documentos que lastreiam o processo. 

Plano Anual de Atividades de Controle Interno – PAACI/2021/2022: O referido 

documento tem a finalidade de demonstrar as diretrizes a serem perseguidas pela 

equipe técnica desse órgão de Controle Interno. Observa-se do Plano em tela a 

existência de planejamento das atividades para o biênio de 2021/2022, com a 

finalidade de avaliar a conformidade da gestão recursos humanos pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia. 

Relatórios Financeiros: Essa Controladoria Interna utiliza dos relatórios financeiros 

para acompanhar e auditar os balanços financeiros elaborados pelo Departamento de 

Contabilidade e demais setoriais, buscando averiguar se as informações são 

apresentadas de forma adequada e sem distorções materialmente relevantes. 
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Avaliação de Processos: As avaliações em referência são procedimentos adotados 

que buscam averiguar os processos de trabalho, de gestão e de governança das 

unidades administrativas desse Poder Legislativo. A Controladoria Interna atua de 

forma a encontrar nos processos se os atos administrativos praticados foram 

respaldados pelos normativos que os regem e atendem aos princípios de 

economicidade, eficiência e efetividade, além de gerar os benefícios esperados, 

buscando identificar boas práticas e verificando se há oportunidades de 

aperfeiçoamento.  

Consultorias: Permitem a Controladoria Geral dialogar com a alta administração 

desse Parlamento, de modo a tratar de questões de maneira prévia, concomitante e 

posterior, abordando questões gerenciais e de conformidade, sendo que essas ações 

podem ser realizadas através de execução de projetos, formulação de Instruções 

normativas, manifestação individualizada ou coletiva, debatida entre o corpo técnico.  

Essa controladoria Geral exerce um papel basilar no sentido de promover o 

ajuste entre os objetivos estabelecidos pela alta gestão e os controles internos 

definidos pelas áreas nos processos de trabalho, cabendo a Controladoria Geral 

assessorar a implementação do processo de gestão de riscos institucionais, auditar 

os principais controles, fornecendo avaliação quanto ao gerenciamento dos riscos 

relevantes, e prestar consultorias eventualmente demandadas. Os resultados das 

ações de controle são formalmente comunicados aos gestores por meio de relatórios 

técnicos e demais expedientes, nos quais são apresentados os objetivos, o escopo e 

suas limitações, a metodologia utilizada e suas conclusões. Nos casos de avaliações, 

também são apresentadas as questões de auditoria, os pontos de controle e as 

recomendações pertinentes. O relatório pode incluir a resposta do auditado e a ação 

corretiva adotada ou a ser tomada (plano de ação) para mitigar os riscos identificados 

pelos auditores. 

Nesse sentido, no exercício de 2021, foram expedidos 2.919 (dois mil, 
novecentos e dezenove) PARECERES DE AUDITORIA, dentre os quais cita-se as 

diversas modalidades a seguir:  

• AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 
• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES 
• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
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• ATOS E FATOS DE GESTÃO DE PESSOAL 
• CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
• CONCURSO PÚBLICO 
• EXONERAÇÃO DE SERVIDOR 
      (CEDIDO, ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO) 
• LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL 
• LOCAÇÃO DE SOFTWARES  
• MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 
• VERBAS INDENIZATÓRIAS (Parlamentares) 
• TERMO DE FOMENTO E COOPERAÇÃO 
• SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
• PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 
• OUTROS. 
 

Ressalta-se que foram analisados e remitidos ao Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, em conformidade com os artigos 22 e 23 da Instrução Normativa 

nº 13/TCER-2004, 15 (quinze) atos de admissão de pessoal no exercício de 2021, 

com emissão de Parecer de Auditoria quanto à legalidade do ato de admissão, 

consubstanciado no Inciso II do artigo 3º da IN Nº 001/CG/2016, desta Casa de Leis, 

PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO REGIDO POR ESTATUTO PRÓPRIO. 

No tocante ao Plano Anual de Atividade de Controle Interno (PAACI) para o 

biênio 2021/2022, consta aprovação e autorização por intermédio do ATO P Nº 

051/2020-LEG/ALE, publicado no DO-e-ALERO nº 225, de 22/12/2020, exarado pelo 

Exmoº senhor Deputado Estadual Laerte Gomes, Presidente na época, e atualização 

aprovada e autorizada pelo Secretário Geral, através do Despacho nº033 – eDOC 

28F669F7.  

A auditoria objeto do PAACI deu início em 15/12/2021, estando nessa data, 

em pleno andamento.  

No que concerne ao RELATÓRIO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO, elaborado 

por essa controladoria, e remetidos quadrimestralmente à Presidência da Casa de 

Leis e à Secretaria Geral, nota-se a sua relevância institucional no sentido de 

promover o acompanhamento e fiscalização no que tange aos aspectos Legais, 

Orçamentários, Financeiro, Patrimonial e Operacionais, contribuindo para o 

alcance de melhores performances na aplicação de recursos públicos, objetivando 

resguardar o erário, buscando sempre atender e preservar os princípios da 

Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal, demonstrando 

nesse instrumento a transparência com relação aos gastos públicos.  
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Por fim, registre-se o agradecimento à Equipe da Controladoria Geral pelo foco 

execução dos trabalhos, com vistas à melhoria do processo em análise, devendo-

se destacar a eficiência técnica, o afinco e a perseguição ao atendimento às normas 

contábeis e demais, bem como ao atendimento da supremacia do interesse público. 

 

17. ROL DE RESPONSÁVEIS 
 

No que se relaciona ao Rol de Responsáveis, em atendimento ao disposto no 

Art. 7º, inciso II, letra “b”, 4, da Instrução Normativa 013/T TCE-RO – 2004, e em 

cumprimento ao Anexo TC-28, os principais agentes responsáveis pela gestão 

encontram-se qualificados na pág. 03 deste instrumento técnico, conforme Papeis de 

Trabalho e Anexo TC que se encontram sob a guarda desta Controladoria Geral para 

consultas posteriores, bem como integram a prestação de contas de responsabilidade 

do Departamento de Contabilidade. 

 

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse órgão de Controle Interno, após verificar e analisar a documentação da 

despesa ocorrida até o Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2021, verificou que os 

agentes responsáveis pelos diversos setores atenderam as prerrogativas 

constitucionais e legais da boa gestão pública, prestando informações que julgam-se 

necessárias para o desenvolvimento deste Relatório, pois tratam-se de questões que 

favorecerem o alcance de melhores performances na aplicação de recursos públicos, 

pela avaliação prévia das ações desta Gestão.  

Assim, o trabalho diário dessa Controladoria Geral, cujo objetivo primordial, 

indiscutivelmente, é resguardar o erário, buscando sempre atender e preservar os 

princípios da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal, 

demonstra nesse instrumento a transparência com relação aos gastos públicos dessa 

Casa de Leis. 

Destarte, a Controladoria Geral, em conformidade com o art. 51, incisos I, II, 

III da Constituição Estadual e artigo 9º, Inciso III, da Lei Complementar nº 1056/2020, 

cuja subordinação está diretamente ligada à Presidência da ALERO, que compreende 

as atividades de Auditoria, Fiscalização de Gestão e Contabilidade, e considerando 

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


‘ 

43 
 

que não constatou-se desconformidades das informações apuradas e apresentadas 

no decorrer do Terceiro Quadrimestre do exercício de 2021, entende-se que os atos 

praticados na limitação do escopo, encontram-se nos parâmetros de regularidade da 

boa gestão. 

 
É o que compete relatar.        
                                                         

Porto Velho-RO, 29 de março de 2022. 

 

 

DIEGO RAMOS SILVA 
Analista Legislativo – Contabilidade/ALERO 

(assinado eletronicamente) 
 
 

 ZAINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 
Chefe da Divisão de Normas Técnicas – DANTC/ALERO 

(assinado eletronicamente) 
 
 

CALIL MACHADO SANTANA 
Diretor do Dep. de Gestão Orçamentária, Fin. e Patrimonial – DPGOFP/ALERO 

(assinado eletronicamente) 
 
 

 
 WELYS ARAUJO DE ASSIS 

Controlador Geral – ALERO 
(assinado eletronicamente) 
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Geral Manifestação – Controladoria ALERO 
 
PROCESSO: 02657/20-TCE/RO [e] 
CATEGORIA: Auditoria e Inspeção. 
ASSUNTO: Auditoria nos atos de gestão relativos ao quadro de pessoal e das  
despesas com pessoal deles decorrentes. 
 

Em atenção ao teor das recomendações e determinações inerentes ao  
PROCESSO: 02657/20-TCE/RO [e] que trata Auditoria nos atos de gestão 
relativos ao quadro de pessoal e das Despesas com pessoal deles 
decorrentes, foram aprovados e instituídos  Manual de Procedimentos e 
Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, bem como,  Manual  de 
Auditoria e Controle Interno para o Biênio 2021/2022, no âmbito da Assembleia 
Legislativa de Rondônia, por meio do ATO da Presidência dessa casa 
legislativa, a saber ATO P Nº51/2020-LEG/ALE, publicado no DO-e-ALE/RO nº 
225 de 22 de dezembro de 2020.  

No que concerne o Manual de Procedimentos e Rotinas de Gestão de 
Pessoas e Folha de Pagamento, elaborado pela Controladora Geral, na qual 
tem por objetivo estabelecer rotinas referente ao processo de gestão de 
pessoas e execução da folha de no âmbito da Assembleia Legislativa, salienta-
se que a implantação de rotinas no ambiente interno, é prática indispensável 
para prevenção e mitigação de riscos públicos, e como boas práticas de 
governança e Compliance Público.  

Insta salientar, que as rotinas básicas e elementares previstas neste 
Manual, tem como objetivo nortear de forma genérica os procedimentos 
mínimos a serem adotados, sem prejuízo dos manuais de rotinas internas a 
serem implantadas no âmbito de cada Secretaria ou Superintendência no 
âmbito da ALERO. 

Por oportuno, este Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de 
Pagamento, estabelece rotinas a serem implantadas e cumpridas na sua 
totalidade, considerando que a visão inicial da primeira versão analisa em 
escala macro, o processo da gestão de pessoas e folha de pagamento, com 
critérios que possam garantir boas práticas no âmbito da Superintendência de 
Recursos Humanos, Superintendência de Finanças, Secretaria de 
Planejamento e Orçamento, Departamento de Contabilidade e Departamento 
de Finanças, órgão diretamente relacionados e responsáveis pelas práticas do 
ato de gestão de pessoal, considerando tal implantação, marco inicial de 
definição de rotinas estabelecidas neste manual, na qual compete aos setores 
que praticam atos de gestão de pessoas e folha de pagamento, acompanhar a 
sua implantação, definir suas rotinas internas em visão micro de todos os 
procedimentos internos em cada setor, bem como propor melhorias e 
atualizações deste Manual. 

O Presente Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de 
Pagamento foi aprovado pelo Ato P Nº 051/2020-LEG/ALE, publicado em 
Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia sob 
nº 225, do dia 22 de dezembro de 2020, tornando-se de cumprimento 
obrigatório por todos os setores envolvidos na gestão de pessoas e folha de 
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pagamento de pessoal, de forma a atender as demandas exaradas pela 
Egrégia Corte de Contas do Estado de Rondônia. 

Tendo em vista tais apontamentos, essa Controladoria Geral notificou os 
setores envolvidos para dar cumprimento à elaboração de suas rotinas 
internas, tendo suas respectivas notificações e manifestações juntadas ao 
presente documento.  

No que se refere ao Plano de Auditoria e Controle Interno para o Biênio 
2021/2022, esse expediente objetiva apresentar o planejamento das atividades 
a serem desenvolvidas pela Controladoria Geral/ALE-RO para o biênio de 
2021/2022, com a finalidade de avaliar a conformidade da gestão recursos 
humanos pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, salientando que 
as ações de controle, para avaliação dos procedimentos administrativos, 
devem ser planejadas para serem aplicadas em um momento que melhor 
atenda aos interesses da administração. Dessa forma, as ações desenvolvidas 
foram previamente organizadas para atuar nas fases concomitante e posterior 
a sua realização. O objetivo especifico é assegurar a conformidade e 
integridade dos atos praticados no que se relaciona à gestão de pessoas e 
folha de pagamento. No que tange aos objetivos específicos, são delimitados 
os seguintes:  

 
1. Conformidade dos atos de admissão de pessoal;  
2. Regularidade dos registros funcionais;  
3. Cumprimento dos limites de gastos com pessoal, nos termos da Lei 

Complementar Nº 101/2001 (BRASIL).  
4. Consistência de arquivos financeiros de remessa e de retorno da 

Folha de Pagamento. 
 

Portanto, cumpre informar que as ações se encontram em fase de 
execução, com início no período de janeiro de 2021 e término em dezembro de 
2022, conforme Anexo I – Detalhamento do Plano Anual de Atividades de 
Controle Interno – PAACI – 2021/2022. 

 
Porto Velho, 29 de março de 2022.  

 
 
 

DIEGO RAMOS SILVA 
Analista Legislativo – Contabilidade/ALERO 

 
 

 
WELYS ARAUJO DE ASSIS 
Controlador Geral – ALERO 
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D O - e - A L E / R O    10ª LEGISLATURA

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATO P Nº 049/2020-LEG/ALE

Designa o Deputado Jair Montes para
dar posse ao Deputado Alan Kuelson
Queiroz.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,
no uso de suas atribuições regimentais e, com fulcro no que
dispõe o § 6º do art. 2º e art. 111, todos do Regimento Interno,

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica designado o Deputado Jair Montes para dar posse
ao Deputado Alan Kuelson Queiroz, no dia 30 dezembro 2020.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 17 de dezembro de 2020

Deputado LAERTE GOMES
Presidente – ALE/RO

ATO P Nº 050/2020-LEG/ALE

Convoca o 1º Suplente da Coligação
PSDB/DEM/PSD, para assumir o cargo
efetivo de Deputado Estadual.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,
no uso de suas atribuições regimentais, em especial a alínea
“s” do Inciso I do artigo 14, bem como o inciso I do artigo 85,
todos do Regimento Interno, e conforme Declaração de
Renúncia lida na Primeira Sessão Extraordinária da Segunda
Sessão Legislativa Extraordinária da Décima Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, na data de 16
de dezembro de 2020,

R E S O L V E:

Art. 1º. Convocar, em face da vacância ocorrida nos termos
do inciso II do artigo 82 do Regimento Interno, o Senhor Alan
Kuelson Queiroz Feder - 1º Suplente da Coligação PSDB/DEM/
PSD, para assumir a titularidade do cargo de Deputado Estadual,
em cerimônia a ser realizada no dia 30 de dezembro do corrente
ano, às 10h00min, no Gabinete da Presidência.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 18 de dezembro de 2020

Deputado LAERTE GOMES
Presidente – ALE/RO

ATO P Nº 051/2020-LEG/ALE

Aprova e implanta o Manual de
Procedimentos e Rotinas de Gestão de
Pessoas e Folha de Pagamento,  e o
Manual de Auditória de Controle Interno
para o biênio 2021/2022, no âmbito da
Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,
no uso da competência que lhe confere o Regimento Inteno,

R E S O L V E:

Art. 1º A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia aprova
e implanta o Manual de Procedimentos e Rotinas de Gestão de
Pessoas e Folha de Pagamento, bem como o Manual de
Auditória de Controle Interno para o biênio 2021/2022, no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/
RO).

Art. 2º. Este Ato entra em vigor a partir de 1º de janeiro de
2021.

Porto Velho, 21 de dezembro de 2020

Deputado LAERTE GOMES
Presidente – ALE/RO

RESOLUÇÃO Nº 476, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova o Relatório final e as conclusões
da Comissão Parlamentar de Inquérito
instituída pelo Ato nº P/019/2019-P/ALE,
que “Constitui e nomeia membros da
Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar e apurar possíveis
irregularidades e práticas abusivas contra
os consumidores de energia elétrica no
Estado de Rondônia e dá outras
providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica aprovado o Relatório Final e as conclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito, instituída pelo Ato nº P/019/2019-P/
ALE, publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia nº 161, de 24 de setembro de 2019.

Art. 2º A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa tomará as
providências necessárias ao atendimento e ao encaminhamento
das conclusões e recomendações constantes do Relatório, quais
sejam:

I - o encaminhamento e a juntada do Relatório nos autos do
processo judicial nº 1004647-45.2018.401.4100 - Tribunal Regional
Federal, a fim de reforçar o pedido de declaração de caducidade
do contrato de concessão do serviço público de energia elétrica
pela ENERGISA em Rondônia;
II - o encaminhamento do Relatório ao Ministério Público Federal
– MPF, Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas
da União – TCU a fim de que requeiram à Agência Nacional de
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA  

 

 
MESA DIRETORA  

 

 

PRESIDENTE 

Deputado Estadual Laerte Gomes 

 

1º VICE-PRESIDENTE 

Deputada Estadual Rosângela Donadon 

 

2º VICE-PRESIDENTE 

Deputada Estadual Cássia Gomes dos Santos 

 

1º SECRETÁRIO 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Controladoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – 

CG/ALE-RO apresenta, para deliberação e aprovação da Presidência, o conjunto de 

ações que se propõe a desenvolver no ano de 2021 e 2022, que integram o Plano Anual 

de Atividades de Controle Interno – PAACI/2021/2022, sugerindo ainda que, após, dê-

se ciência a todos os servidores deste Poder. 

Este documento estabelece os trabalhos a serem desenvolvidos e os 

cronogramas de inspeções a serem realizadas, propondo ações preventivas, 

orientativas e corretivas a todos os setores do Poder Legislativo com vistas a assegurar 

a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência da 

gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e fiscal, a gestão pública do 

Poder Legislativo Estadual, sob a responsabilidade do Senhor Presidente da ALE/RO. 

Oportuno ressaltar, que a Controladoria Geral é o órgão de auditoria interna 

que tem a função precípua de planejar, realizar exames, auditorias, fiscalizações, 

inspeções de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional em 

todos os níveis, nas diversas unidades administrativas da Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia. 

 

 

2. FINALIDADE E OBJETIVO  

 

O Plano Anual de Atividade de Controle Interno (PAACI) tem por objetivo 

apresentar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas pela Controladoria 

Geral/ALE-RO para o biênio de 2021/2022, com a finalidade de avaliar a conformidade 

da gestão recursos humanos pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 

As ações de controle, para avaliação dos procedimentos administrativos, 

devem ser planejadas para serem aplicadas em um momento que melhor atenda aos 

interesses da instituição.  
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Dessa forma, as ações desenvolvidas foram previamente organizadas para 

atuar nas fases concomitante e posterior a sua realização. 

O Objetivo especifico é assegurar a conformidade e integridade dos atos 

praticados no que se relaciona a gestão de pessoas e folha de pagamento. 

No que tange aos objetivos específicos, são delimitados os seguintes: 

1. Conformidade dos atos de admissão de pessoal; 

2. Regularidade dos registros funcionais; 

3. Cumprimento dos limites de gastos com pessoal, nos termos da Lei 

Complementar Nº 101/2001 (BRASIL). 

4. Consistência de arquivos financeiros de remessa e de retorno da Folha de 

Pagamento. 

 

3.2. Da Competência Legal  

 

As atividades de controle desenvolvidas pela Controladoria Geral são 

realizadas sob a égide dos preceitos constitucionais e legislação específicas contidas 

no arcabouço jurídico, em especial ao disposto no art. 70, da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), que atribui ao controle interno a responsabilidade da fiscalização 

contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial, no que concerne a 

manifestação quanto a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão. 

No âmbito estadual, as competências do órgão de controle interno do Poder 

Legislativo, fundamenta-se no disposto no art.17 do Ato nº 019/2012–MD/ALE que 

regulamentou a Lei Complementar Estadual nº 326 de 2.005. 

Ainda, há que se destacar que as atividades de controle no âmbito do Poder 

Legislativo Estadual, são realizados sob a tutela dos mandamentos constitucionais e 

dos demais dispositivos legais que constituem o arcabouço jurídico sob o qual, encontra 

abrigo a Gestão Pública Brasileira, em especial:  

• Constituição Federal/88;  

• Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);  

• Lei n. 4.320/64; 

• Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)  
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• Instrução Normativa n. 007/TCER-2002;  

• Instrução Normativa n. 013/TCER-2004; 

• Instrução Normativa n. 028/TCER-2012; 

• LCE nº 326/2005; 

• Ato nº 019/2012–MD/ALE. 

 

3.4. O período de realização das ações de controle  

 

As ações de controle detalhadas no Anexo I, referentes ao exercício de 2021 e 

2022, ocorrerão no período de 01 de janeiro de 2021  a 30 de dezembro de 2022, 

conforme cronograma estabelecido a critério da CG/ALE-RO e prévia comunicação a 

unidade a que será submetida.  

 

3.5. A equipe de trabalho  

 

A equipe que realizará as atividades de auditoria interna será composta por 5 

(cinco) servidores, sob a supervisão do coordenador, todos lotados na CG/ALE-RO, 

conforme discriminado no quadro a seguir:  

         Quadro de Pessoal – Equipe de Inspeção 
Cargo Quantidade 

Coordenador 01 

Consultor Técnico 01 

Analista Legislativo 02 

Assessor Técnico 02 

 

 

3.6. TECNICAS UTILIZADAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE 

CONTROLE 

Para o desempenho das ações contidas no plano serão adotadas as seguintes 

técnicas de trabalho:  

1. Auditoria.  

2. Inspeção.  

3. Acompanhamento.  

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 

Controladoria Geral – CG/ALE-RO 

PLANO DE AUDITORIA – BIÊNIO 2021/2022 

 

8 
 

 

5. AÇÕES PLANEJADAS  

 

As ações de controle a serem levadas a efeito no decorrer do exercício são 

planejadas levando em consideração a forma tradicional de atuação da Controladoria 

Geral, bem como sua evolução no reforço dos mecanismos de assegurar a 

conformidade e a integridade dos atos de gestão. 

O PAACI/2020-2021, apresenta o rol de atividades que serão executadas, seja 

em caráter preventivo, orientativo ou corretivo. Trazendo em seu bojo, os 

monitoramentos que serão realizados para avaliar os controles internos no que tange 

a gestão de pessoal e folha de pagamento, âmbito do Legislativo Estadual, a constituir, 

posteriormente, o Plano Anual de Auditoria. 

Outras inspeções e auditorias poderão ser realizadas no decorrer do exercício, 

ainda que não elencadas no PAACI-2020-2021, por determinação da Presidência, 

Secretaria Geral ou por ato emanado da Controladoria Geral-ALE-RO. 

 

5.1 Ações na Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento  

As ações propostas estão dispostas na forma apresentada a seguir:  

 

5.1.1. Exame de conformidade – Concomitante  

▪ Controle de Nomeação de Servidores Comissionados  

▪ Controle de Exoneração de Servidores Comissionados  

 

5.1.3. Exame de conformidade – A posterior  

▪ Controle da Folha de Pagamento.  

▪ Controle dos lançamentos de Encargos sob a Folha de Pessoal 

▪ Controle de Pagamento da Folha com arquivos bancários de remessa 

e retorno; 

▪ Contabilização e regularização da folha de pessoal mensal. 

▪ Controles sobre classificação orçamentaria 

▪ Controle de cumprimento de gastos com pessoal (LRF/20). 

▪ Controle de Liquidação  
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6. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

As opiniões e conclusões decorrentes das atividades de controle serão 

documentadas na forma a seguir apresentada.  

 

6.1. Pareceres e Relatórios  

 

O Parecer de Auditoria é a manifestação preventiva ou concomitante da 

Controladoria Geral no controle dos atos e fatos de gestão, fundamentado no que 

dispõe a Lei Complementar nº. 154/1996 – TCE -RO, emitindo os seguintes tipos de 

pareceres: 

✓ O Parecer de Regularidade, emitido quando os atos e fatos apreciados 

demonstram atendimento aos aspectos de legalidade, legitimidade e demais princípios 

legais e constitucionais que garantam a integridade e a conformidade da gestão. 

✓ O Parecer com Ressalva, emitido quando os atos e fatos apreciados 

embora atendam os princípios constitucionais e legais, apresentem impropriedades 

formais e sanáveis, que não comprometem a integridade e a conformidade da gestão. 

✓ O Parecer Adverso, emitido quando os atos e fatos apreciados 

apresentem ilegalidades insanáveis, que comprometam a legitimidade, a integridade e 

a conformidade da gestão. 

Com relação às avaliações decorrentes de Inspeções regulares ou especiais, 

os resultados são apontados em Relatório de Inspeção. 

Antes da emissão do relatório final de auditoria, as conclusões e as 

recomendações serão discutidas com os gestores das unidades auditadas, sendo que 

lhes serão asseguradas, em tempo hábil, a oportunidade de apresentar 

esclarecimentos adicionais ou justificativos a respeito dos fatos e atos administrativos 

sob suas responsabilidades. 

A Controladoria Geral – ALE-RO, além dos pareceres de auditoria, emitirá 

outros documentos decorrentes de suas intervenções, conforme disposto no Ato nº Ato 

nº 019/2012–MD/ALE, ainda, de demais documentos que julgar necessários afim de 

garantir suas ações de controle interno. 
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Constitui anexo deste plano o detalhamento das ações de controle planejadas 

intitulado de Anexo I – Detalhamento do Plano Anual de Atividades de Controle 

Interno – PACI – 2021/2022.  

 

8. APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

 

Submete-se o presente plano à presidência, recomendando-se à sua 

aprovação, bem como a divulgação no âmbito administrativo da Assembleia Legislativa 

do estado de Rondônia.  

 

Porto Velho, 15 de dezembro de 2020.  

 

Sandra Maria Carvalho Barcelos 

Controladora Geral 

 

Vistos,  

Aprovo o presente Plano de Anual de Atividades de Controle Interno - PACI, 

apresentado a esta presidência, para sua execução e produção de efeitos, nos termos 

propostos pela CCI.  

Publique-se,  

Registre-se, 

Cumpra-se. 

 

Porto Velho, 13 de dezembro de 2020. 

 

DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES 

Presidente da ALE-RO 
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Nº AÇÃO RELEVANCIA OBJETIVO INICIO FIM SETOR AUDITADO 
 
01 

Controle de Nomeação 

de Servidores 

Comissionados  

 

Garantir a conformidade e a 
legalidade dos atos de 
nomeação de servidores 

Confirmar o cumprimento dos 
requisitos legais para nomeação 
em cargo publico efetivo ou 
comissionado 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 Superintendência de 
Recursos Humanos 

 
02 

Controle de Exoneração 

de Servidores 

Comissionados  

 

Garantir a conformidade e a 
legalidade dos atos rescisórios 
de exoneração de  servidores. 

Garantir a conformidade e 
legalidade das despesas com 
rescisões trabalhistas. 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 Superintendência de 
Recursos Humanos 

 
03 

Controle da Folha de 

Pagamento.  

 

Conferir as verbas salariais, 
quantitativo de cargos, lotação 
e natureza da remuneração 

Conferir por amostra, a 
remuneração de servidores, por 
natureza de verbas que compõe 
sua remuneração 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 Superintendência de 
Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
04 

Controle dos 

lançamentos de 

Encargos sob a Folha de 

Pessoal 

 

Garantir que os encargos 
patronais e do empregador 
estejam corretamente retidos 
por alíquotas. 

Confirmar a retenção dos 
encargos sociais em folha de 
pagamento, tanto da parte do 
empregado quanto do 
empregador, sua retenção e 
recolhimento no mês de 
competência. 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 • Superintendência 
de Recursos 
Humanos; 
• Secretaria de 
Planejamento e 
Orçamento; 
• Departamento de 
Contabilidade; 
• Superintendência 
Financeira 

 
 
 
 

Controle de Pagamento 

da Folha com arquivos 

Confirmar pagamento da folha 
de servidores liquida. 

Conciliar a folha de pagamento 
emitida pela SRH, com o arquivo 
remessa e arquivo retorno do 
encaminhamento a Instituição 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 • Superintendência 
de Recursos 
Humanos; 
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05 bancários de remessa e 

retorno 

 

Financeira e garantir o controle 
financeiro mensal das despesas 
com Folha liquida. 

• Secretaria de 
Planejamento e 
Orçamento; 
• Departamento de 
Contabilidade; 
Superintendência 
Financeira 

 
 
 
 
06 

Contabilização e 

regularização  da folha 

liquida e encargos. 

 

Inspecionar a contabilização da 
folha de pessoal liquida e bruta, 
com os encargos 
previdenciários e tributários 
incidentes. 

Assegurar a correta 
contabilização da folha de 
pagamento, em atendimento as 
normas contábeis da NBCASP. 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 • Superintendência 
de Recursos 
Humanos; 
• Secretaria de 
Planejamento e 
Orçamento; 
• Departamento de 
Contabilidade. 
 

 
 
07 

Controles sobre 

classificação 

orçamentaria 

Inspecionar a orçamentação e 
empenhamento da folha 
mensal de servidores. 

Garantir o empenhamento da 
folha de pagamento de acordo 
com sua classificação 
orçamentaria, rubricas e 
eventos. 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 • Secretaria de 
Planejamento e 
Orçamento; 
 

 
 
 
08 

Controle de 

cumprimento de gastos 

com pessoal 

(LRF/2000). 

 
 

Aferir o percentual de gastos 
com folha de pagamento de 
servidores. 

Garantir o cumprimento dos 
limites com gastos de pessoal, 
nos termos da Lei 
Complementar nº. 101/2000 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 • Secretaria de 
Planejamento e 
Orçamento; 
• Controladoria 
Geral. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 
 

A Controladoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – 

CG/ALE-RO apresenta, para deliberação e aprovação da Presidência, o conjunto de 

ações que se propõe a desenvolver no ano de 2021 e 2022, que integram o Plano Anual 

de Atividades de Controle Interno – PAACI/2021/2022, sugerindo ainda que, após, dê- 

se ciência a todos os servidores deste Poder. 

Este documento estabelece os trabalhos a serem desenvolvidos e os 

cronogramas de inspeções a serem realizadas, propondo ações preventivas, 

orientativas e corretivas a todos os setores do Poder Legislativo com vistas a assegurar 

a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência da 

gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e fiscal, a gestão pública do 

Poder Legislativo Estadual, sob a responsabilidade do Senhor Presidente da ALE/RO. 

Oportuno ressaltar, que a Controladoria Geral é o órgão de auditoria interna 

que tem a função precípua de planejar, realizar exames, auditorias, fiscalizações, 

inspeções de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional em 

todos os níveis, nas diversas unidades administrativas da Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia. 

 
 

2. FINALIDADE E OBJETIVO 
 
 

O Plano Anual de Atividade de Controle Interno (PAACI) tem por objetivo 

apresentar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas pela Controladoria 

Geral/ALE-RO para o biênio de 2021/2022, com a finalidade de avaliar a conformidade 

da gestão recursos humanos pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 

As ações de controle, para avaliação dos procedimentos administrativos, 

devem ser planejadas para serem aplicadas em um momento que melhor atenda aos 

interesses da instituição. 
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Dessa forma, as ações desenvolvidas foram previamente organizadas para 

atuar nas fases concomitante e posterior a sua realização. 

O Objetivo especifico é assegurar a conformidade e integridade dos atos 

praticados no que se relaciona a gestão de pessoas e folha de pagamento. 

No que tange aos objetivos específicos, são delimitados os seguintes: 

1. Conformidade dos atos de admissão de pessoal; 

2. Regularidade dos registros funcionais; 

3. Cumprimento dos limites de gastos com pessoal, nos termos da Lei 

Complementar Nº 101/2001 (BRASIL). 

4. Consistência de arquivos financeiros de remessa e de retorno da Folha de 

Pagamento. 

 
3. DA COMPETÊNCIA LEGAL 

 
 

As atividades de controle desenvolvidas pela Controladoria Geral são 

realizadas sob a égide dos preceitos constitucionais e legislação específicas contidas 

no arcabouço jurídico, em especial ao disposto no art. 70, da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), que atribui ao controle interno a responsabilidade da fiscalização 

contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial, no que concerne a 

manifestação quanto a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão. 

No âmbito estadual, as competências do órgão de controle interno do Poder 

Legislativo, fundamenta-se no disposto no item XIII do anexo VII da Lei Complementar 

Nº 1056 de 26/02/2020, publicado no DOE Nº 38 de 28/02/2020. 

Ainda, há que se destacar que as atividades de controle no âmbito do Poder 

Legislativo Estadual, são realizados sob a tutela dos mandamentos constitucionais e 

dos demais dispositivos legais que constituem o arcabouço jurídico sob o qual, encontra 

abrigo a Gestão Pública Brasileira, em especial: 

• Constituição Federal/88; 

• Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

• Lei n. 4.320/64; 

• Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) 
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• Instrução Normativa n. 007/TCER-2002; 

• Instrução Normativa n. 013/TCER-2004; 

• Instrução Normativa n. 028/TCER-2012; 

• LC nº 1056/2020. 
 

3.1. O período de realização das ações de controle 
 
 

De acordo com o Plano de Auditoria as ações de controle detalhadas no 

Anexo I, referentes ao exercício de 2021 e 2022, ocorrerão a partir da 2ª quinzena de 

Novembro/2021, conforme cronograma estabelecido a critério da CG/ALE-RO e 

prévia comunicação a unidade a que será submetida. 

 
3.2. A equipe de trabalho 

 
 

A equipe que realizará as atividades de auditoria interna será composta por 6 

(seis) servidores, sob a supervisão do coordenador, todos lotados na CG/ALE-RO, 

conforme discriminado no quadro a seguir: 
Quadro de Pessoal – Equipe de Inspeção 
 

Cargo Quantidade 
Coordenador 01 
Direto DGFOP 01 
Chfe de DANCT 01 
Assessor Especial 01 
Assistente Legislativo 02 

 
 

3.3. Técnicas utiliadas para desenvolvimento das atividades de controle 
Para o desempenho das ações contidas no plano serão adotadas as seguintes 

técnicas de trabalho: 

3.3.1. Auditoria. 

3.3.2. Inspeção. 

3.3.3. Acompanhamento 
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4. AÇÕES PLANEJADAS 
 
 

As ações de controle a serem levadas a efeito no decorrer do exercício são 

planejadas levando em consideração a forma tradicional de atuação da Controladoria 

Geral, bem como sua evolução no reforço dos mecanismos de assegurar a 

conformidade e a integridade dos atos de gestão. 

O PAACI/2020-2021, apresenta o rol de atividades que serão executadas, seja 

em caráter preventivo, orientativo ou corretivo. Trazendo em seu bojo, os 

monitoramentos que serão realizados para avaliar os controles internos no que tange 

a gestão de pessoal e folha de pagamento, âmbito do Legislativo Estadual, a constituir, 

posteriormente, o Plano Anual de Auditoria. 

Outras inspeções e auditorias poderão ser realizadas no decorrer do exercício, 

ainda que não elencadas no PAACI-2020-2021, por determinação da Presidência, 

Secretaria Geral ou por ato emanado da Controladoria Geral-ALE-RO. 

 
4.1. Ações na Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 

As ações propostas estão dispostas na forma apresentada a seguir: 
 
 

4.1.1. Exame de conformidade – Concomitante 
4.1.1.1. Controle de Nomeação de Servidores Comissionados 

4.1.1.2. Controle de Exoneração de Servidores Comissionados 
 
 

4.1.2. Exame de conformidade – A posterior 
 Controle da Folha de Pagamento. 

 Controle dos lançamentos de Encargos sob a Folha de Pessoal 

 Controle de Pagamento da Folha com arquivos bancários de remessa 

e retorno; 

 Contabilização e regularização da folha de pessoal mensal. 

 Controles sobre classificação orçamentaria 

 Controle de cumprimento de gastos com pessoal (LRF/20). 

 Controle de Liquidação 
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5. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

As opiniões e conclusões decorrentes das atividades de controle serão 

documentadas na forma a seguir apresentada. 

 
5.1. Pareceres e Relatórios 

 
O Parecer de Auditoria é a manifestação preventiva ou concomitante da 

Controladoria Geral no controle dos atos e fatos de gestão, fundamentado no que 

dispõe a Lei Complementar Nº 154/1996 – TCE -RO, emitindo os seguintes tipos de 

pareceres: 

 O Parecer de Regularidade, emitido quando os atos e fatos 

apreciados demonstram atendimento aos aspectos de 

legalidade, legitimidade e demais princípios legais e 

constitucionais que garantam a integridade e a conformidade 

da gestão. 

 O Parecer com Ressalva, emitido quando os atos e fatos 

apreciados embora atendam os princípios constitucionais e 

legais, apresentem impropriedades formais e sanáveis, que 

não comprometem a integridade e a conformidade da gestão. 

 O Parecer Adverso, emitido quando os atos e fatos 

apreciados apresentem ilegalidades insanáveis, que 

comprometam a legitimidade, a integridade e a conformidade 

da gestão. 

Com relação às avaliações decorrentes de Inspeções regulares ou especiais, 

os resultados são apontados em Relatório de Inspeção. 

Antes da emissão do relatório final de auditoria, as conclusões e as 

recomendações serão discutidas com os gestores das unidades auditadas, sendo que 

lhes serão asseguradas, em tempo hábil, a oportunidade de apresentar 

esclarecimentos adicionais ou justificativos a respeito dos fatos e atos administrativos 

sob suas responsabilidades. 

A Controladoria Geral – ALE-RO, além dos pareceres de auditoria, emitirá  
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outros documentos decorrentes de suas intervenções, conforme disposto Na Lei 

Complementar Nº 1056, de 28 de fevereiro de 2020, ainda, demais documentos que 

julgar necessários afim de garantir suas ações de controle interno. 

Constitui anexo deste plano o detalhamento das ações de controle planejadas 

intitulado de Anexo I – Detalhamento do Plano Anual de Atividades de Controle 
Interno – PACI – 2021/2022. 

 
6. OBSERVAÇÕES 

 
Apenas a título de esclarecimento, trata-se de Plano de Auditoria elaborado 

pela ex-controladora geral desta Casa de Leis, apresentado ao Egrégio Tribunal de 

Contas para execução das ações descritas no Anexo I no período de janeiro de 2021 

a dezembro de 2022, que conforme item 3.1 serão executados a partir da 2ª quinzena 

de novembro/2021. 

 
Porto Velho, 18 de novembro de 2021. 

 
 

CALIL MACHADO SANTANA 
Diretor de DGFOP - ALERO 

 
 

WELYS ARAÚJO DE ASSIS 
Controlador Geral - ALERO 
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Nº AÇÃO RELEVANCIA OBJETIVO INICIO FIM SETOR AUDITADO 
 
01 

Controle de Nomeação 

de Servidores 

Comissionados 

Garantir a conformidade e a 
legalidade dos atos de 
nomeação de servidores 

Confirmar o cumprimento dos 
requisitos legais para nomeação 
em cargo publico efetivo ou 
comissionado 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 Superintendência de 
Recursos Humanos 

 
02 

Controle de Exoneração 

de Servidores 

Comissionados 

Garantir a conformidade e a 
legalidade dos atos rescisórios 
de exoneração de servidores. 

Garantir a conformidade e 
legalidade das despesas com 
rescisões trabalhistas. 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 Superintendência de 
Recursos Humanos 

 
03 

Controle da Folha de 

Pagamento. 

Conferir as verbas salariais, 
quantitativo de cargos, lotação 
e natureza da remuneração 

Conferir por amostra, a 
remuneração de servidores, por 
natureza de verbas que compõe 
sua remuneração 

Janeiro/2021 Dezembro/2022 Superintendência de 
Recursos Humanos 

 
 
 
 

04 

Controle dos 

lançamentos de 

Encargos sob a Folha de 

Pessoal 

Garantir que os encargos 
patronais e do empregador 
estejam corretamente retidos 
por alíquotas. 

Confirmar a retenção dos 
encargos sociais em folha de 
pagamento, tanto da parte do 
empregado quanto do 
empregador, sua retenção e 
recolhimento no mês de 
competência. 

Janeiro/2021 Dezembro/2022  Superintendência 
de Recursos 
Humanos; 
 Secretaria      de 
Planejamento e 
Orçamento; 
 Departamento de 
Contabilidade; 
 Superintendência 
Financeira 

 Controle de Pagamento 

da Folha com arquivos 

Confirmar pagamento da folha 
de servidores liquida. 

Conciliar a folha de pagamento 
emitida pela SRH, com o arquivo 
remessa e arquivo retorno do 
encaminhamento   a Instituição 

Janeiro/2021 Dezembro/2022  Superintendência 
de Recursos 
Humanos; 
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05 bancários de remessa e 

retorno 

 Financeira e garantir o controle 
financeiro mensal das despesas 
com Folha liquida. 

   Secretaria de 
Planejamento e 
Orçamento; 
 Departamento de 
Contabilidade; 
Superintendência 
Financeira 

 
 
 

06 

Contabilização e 

regularização da folha 

liquida e encargos. 

Inspecionar a contabilização da 
folha de pessoal liquida e bruta, 
com os encargos 
previdenciários e tributários 
incidentes. 

Assegurar a correta 
contabilização da folha de 
pagamento, em atendimento as 
normas contábeis da NBCASP. 

Janeiro/2021 Dezembro/2022  Superintendência 
de Recursos 
Humanos; 
 Secretaria      de 
Planejamento e 
Orçamento; 
 Departamento de 
Contabilidade. 

 
 
07 

Controles sobre 

classificação 

orçamentaria 

Inspecionar a orçamentação e 
empenhamento da folha 
mensal de servidores. 

Garantir o empenhamento da 
folha de pagamento de acordo 
com sua classificação 
orçamentaria, rubricas e 
eventos. 

Janeiro/2021 Dezembro/2022  Secretaria de 
Planejamento e 
Orçamento; 

 
 

08 

Controle de 

cumprimento de gastos 

com pessoal 

(LRF/2000). 

Aferir o percentual de gastos 
com folha de pagamento de 
servidores. 

Garantir o cumprimento dos 
limites com gastos de pessoal, 
nos termos da Lei 
Complementar nº. 101/2000 

Janeiro/2021 Dezembro/2022  Secretaria de 
Planejamento e 
Orçamento; 
 Controladoria 
Geral. 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

O Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, 

elaborado pela Controladora Geral, tem por objetivo estabelecer rotinas referente ao 

processo de gestão de pessoas e execução da folha de no âmbito da Assembleia 

Legislativa. 

A implantação de rotinas no ambiente interno de gestão de pessoas, é pratica 

indispensável para prevenção e mitigação de riscos públicos, e como boas práticas 

de governança e Compliance Público. 

Este Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, 

estabelece rotinas mínimas a serem implantadas e cumpridas na sua totalidade, 

considerando que a visão inicial da primeira versão analisa em escala macro, o 

processo da gestão de pessoas e folha de pagamento, com critérios mínimos que 

possam garantir boas práticas no âmbito da Superintendência de Recursos Humanos, 

Superintendência de Finanças, Secretaria de Planejamento e Orçamento, 

Departamento de Contabilidade e Departamento de Finanças, órgão diretamente 

relacionados e responsáveis pelas práticas do ato de gestão de pessoal. 

A partir deste marco inicial de definição de rotinas estabelecidas neste 

manual, compete aos setores que praticam atos de gestão de pessoas e folha de 

pagamento, acompanhar a sua implantação, definir suas rotinas internas em visão 

micro de todos os procedimentos internos em cada setor, bem como propor melhorias 

e atualizações deste Manual. 

As rotinas neste documento estabelecidas, foram fundamentadas na Emenda 

Constitucional 41/2003 (BRASIL), na Lei Complementar nº. 64/90, na Lei 

Complementar N° 68/92, na Lei Complementar N° 221/99,  na Lei Complementar N° 

731/13, na Lei Complementar N° 796/2014, na Lei Complementar N° 836/2015, na Lei 

Complementar N° 975/2018, na Lei Complementar N° 1056/2020 e nas Instruções 

Normativas de Nº 006/CG/ALE-RO/2020 e 007/CG/ALE-RO/2020, Ato Nº 002/2015 -

MD/ALE, publicado em DO-e-ALE/RO, Resolução nº 327/2016, Lei Federal nº 

4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, dos Pronunciamentos Contábeis – CPCs 

aplicados a Contabilidade Pública, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público – NBCASP. 
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Este Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento foi 

aprovado pelo Ato P Nº 051/2020-LEG/ALE, publicado em Diário Oficial Eletrônico da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia sob nº 225, do dia 22 de dezembro de 

2020, tornando-se de cumprimento obrigatório por todos os setores envolvidos na 

gestão de pessoas e folha de pagamento de pessoal. 

As rotinas básicas e elementares previstas neste Manual, tem como objetivo 

nortear de forma genérica os procedimentos mínimos a serem adotados, sem prejuízo 

dos manuais de rotinas internas a serem implantadas no âmbito de cada Secretaria 

ou Superintendência no âmbito da ALE/RO. 
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2 ROTINAS PARA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES 
 

Compete a Superintendência de Recursos Humanos, adotas todas as 

medidas de segurança e resguardo da integridade das informações relativas aos atos, 

fatos e documentos necessários para nomeação de servidores no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, mantendo-os atualizados e 

organizados, para fins de consulta dos órgão interno e externos de Controle, bem 

como para a sua própria conferencia e inspeção de rotina. 

Ao proceder a nomeação de servidores, a Superintendência de Recursos 

Humanos - SRH/ALE-RO deverá atentar para o fiel cumprimento do disposto na 

Constituição Federal/1988 (BRASIL), na Lei Complementar Nº 1056/2020 

(RONDÔNIA), na Instrução Normativa Nº 006/CG/ALE-RO/2020 e na Instrução 

Normativa Nº 007/CG/ALE-RO/2020, sem prejuízo de aplicação de outras normas 

correlatas de forma a garantir a conformidade e integridade dos atos de gestão de 

pessoas e folha de pagamento em especial. 

2.1  A inclusão de servidor na base de dados do sistema de gestão de pessoal 

deverá atender, em especial, ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 

Complementar Nº 1056/2020 (RONDÔNIA), quanto aos documentos exigidos para 

fins de nomeação de servidor. 

2.2 Certificar que o servidor a ser nomeado declare não possuir vinculo vedado 

em lei, com empresa privada, por meio de preenchimento de declaração, conforme 

modelo definido pela Superintendência de Recursos Humanos, devidamente 

preenchida, datada e assinada pelo servidor interessado.  

2.3 A vedação de vínculo de que trata o item 1.1.2.1., se relaciona a vedação legal 

de exercer o cargo de gestor/administrador de empresa privada em que tenha relação 

de socio proprietário.  

2.4 Atender ao estabelecido no Art. 1º, § 2º, Instrução Normativa Nº 006/CG/ALE-

RO/2020, quanto a rotina, fluxo de nomeação e documentos previstos nos Anexos I a 

VII do normativo retro mencionado. 

2.5 O Chefe da Divisão de Divisão de Gestão de Pessoal, estatutário e 

Comissionado, recebe o processo administrativo e abre pasta funcional com juntada 

de todos os documentos extraídos do processo administrativo, ficando sob sua guarda 

todos os documentos. 
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2.6  Manter as pastas funcionais de servidores, atualizadas e certificadas quanto 

aos documentos que a integram. 

3 ROTINAS PARA CADASTRO DOS SERVIDORES 
 

Todos os servidores nomeados para exercer cargos em comissão ou 

estatutários devem ser cadastrados em sistema informatizado, em pastas físicas e 

digitais, contendo todos os dados necessários para sua identificação contendo todos 

os documentos pessoais, financeiros, patrimoniais e demais documentos exigidos em 

legislação ou atos normativos, permanentemente atualizados e contendo todos os 

registros e alterações funcionais. 

A Superintendência de Recursos Humanos, deverá, para fins de controle da 

segurança e integridades do histórico funcional de cada servidor, adotar as rotinas 

definidas neste manual, quanto ao controle de cadastro de todos os servidores 

nomeados no âmbito da ALE/RO. 

3.1 Os servidores nomeados para exercer cargos e atividade no âmbito do Poder 

Legislativo, seja pelo vinculo comissionado, cedido ou estatutário, serão cadastrados 

no sistema informatizado de gestão de pessoas e folha de pagamento, contendo os 

dados necessários dispostos no art. 13, da Lei Complementar Estadual nº 1.056/2020, 

ou outra normativa posterior, e demais elementos contendo, especialmente: 

a)  Certidão de Nascimento ou Casamento e/ou Nascimento 

b)  Cédula de Identidade;  

c)  Cartão do CPF – Junto ao Ministério da Fazenda. 

d)  comprovante de tipagem sanguínea;  

e)  certidão de quitação eleitoral, emitida pela Justiça Eleitoral;  

f)  cópia do cartão do Programa de Integração Social – PIS ou do Programa de 

Assistência ao Servidor Público – PASEP;  

g)  cópia da declaração de imposto de renda encaminhada à Receita Federal relativa 

ao último exercício fiscal, ou declaração de bens e valores que constituam patrimônio 

(modelo ALE/RO);  

h)  cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa;  

i)  declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função pública (modelo ALE);  
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j) comprovante de escolaridade ou histórico escolar;  

k)  certidão de quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, expedida 

pela Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN;  

l)  certidão negativa, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – 

TCE/RO;  

m)  cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, notadamente da 

página de identificação/qualificação civil; XVI – comprovante ou declaração de 

residência;  

n)  1 (uma) fotografia 3x4, recente;  

o)  certidão negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal de 1ª e 

2ª Instâncias, das Justiças Estadual e Federal;  

p)  declaração de inexistência de relação de parentesco, com firmas reconhecidas em 

Cartório (modelo ALE); e  

q)  declaração de cumprimento da Lei Complementar Federal nº 135, 4 de junho de 

2010, Lei da Ficha Limpa, com firmas reconhecidas em Cartório (modelo ALE). 

r)  Declaração de Não Infringência do inciso XVII, Art. 37 da Constituição Federal e 

disponibilidade do tempo para cumprimento de carga horaria. 

3.2 Manter os cadastros permanentemente atualizados, com registros 

tempestivos das alterações funcionais verificadas, em especial, dentre outras 

informações, as que seguem: 

a) gozo de férias anuais;  

b) gozo de licença para tratamento de saúde (próprio ou de pessoa da família);  

c) gozo de licença gestante, adotante e paternidade;  

d) gozo de licença para o tratamento de assuntos particulares;  

e) faltas justificadas e injustificadas;  

f) afastamentos ocorridos por casamento, falecimento de familiar, doação de 

sangue; 

g) afastamento para o exercício de mandato eletivo etc.;  

h) Penalidades de advertência, suspensão ou demissão, cassação de aposentadoria 

ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;  

i) promoções;  

j) auxilio doença;  
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k) licença prêmio por assiduidade remunerada ou cumprida; 

l) afastamento para servir em outro órgão ou entidade; 

m) aposentadoria. 

4    ROTINAS PARA CONTROLE DAS FOLHAS DE FREQUENCIA E 
RELATORIOS DE FREQUENCIA DE SERVIDORES 

 

Os documentos relacionados a frequência de servidores, seja por meio de 

assinatura de folhas de frequência, por ponto digital ou por apresentação de Relatórios 

de Atividades, são as comprovações do cumprimento da jornada de trabalho 

estabelecida em Legislação própria e por atos normativos com essa finalidade. 

Excluem-se da obrigatoriedade de assinatura de documentos 

comprobatórios de frequência, todos os ocupantes de cargos, que estejam legalmente 

dispensados de tal ato, conforme previsto em legislação ou normativa vigente. 

Dessa forma, a Superintendência de Recursos Humanos – SRH, por meio 

de seus gestores e responsáveis, deverá adotar os procedimentos mínimos de 

controle de frequência, disciplinados neste Manual, sem prejuízo do Manual de 

Rotinas internas no âmbito da SRH. 

4.1. Emitir as folhas de frequência e encaminhar a todos os setores que compõem 

a estrutura organizacional da ALE-RO, até o primeiro dia útil de cada mês.  

4.2. Identificar nas folhas de frequência os feriados nacional, estadual e municipal.  

4.3. Identificar, nos casos de períodos aquisitivos de férias integrais ou 

proporcionais, nas folhas de frequência de servidores, por meio de carimbo ou outro 

documento que possa garantir o afastamento legal no período a que se referir. 

4.4. Receber as folhas de frequência, devidamente datadas e assinadas pelo 

servidor com assinatura e carimbo do chefe imediato, ou assinadas eletronicamente 

em processo eletrônico, até o 5º dia útil do mês subsequente. 

4.5. Nos casos de servidores comissionados, que estejam à disposição dos 

Escritórios de Apoio Parlamentar, em qualquer município fora da sede do Poder 

Legislativo, os relatórios de frequências individuais, assinado pelo servidor alcançado, 

bem como certificado pelo chefe de gabinete do parlamentar ao qual o servidor esteja 

vinculado, deverá ser apresentado até o 5º dia útil do mês subsequente.  
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4.6. Compete a Superintendência de Recursos Humanos adotar de imediato, 

modelo de Relatório de Atividades Externas, destacar as atividades que não são 

consideradas como atividades parlamentares e encaminhar aos gabinetes dos 

parlamentares para adoção do proposto. 

4.7. Receber individual e mensalmente, os relatórios de atividades externas, 

devidamente assinados pela Chefia de Gabinete e certificados pelo Parlamentar, 

garantindo o atendimento do estabelecido, promovendo bloqueios de salários, com 

autorização do ordenador de despesas, para aqueles relatórios que não atendam as 

recomendações emanadas da Superintendência de Recursos Humanos. 

Havendo servidor comissionado, afastado por motivos de saúde, a Superintendência 

de Recursos Humanos deverá orientar os setores a o atestado médico na folha de 

frequência do servidor.  

4.8. Observar o período integral ou intercalado acima de 15 (quinze) dias, no 

período de 60 (sessenta) dias, para fins de adoção de procedimento previdenciário 

quanto a concessão de salário por meio do instituto previdenciário ao qual o contrato 

esteja vinculado, seja ele o INSS, IPERON ou outro regime previdenciário.  

4.9. Manter as folhas de frequência e relatórios de frequência, atestados médicos, 

licenças maternidade, e outros, conferidos e arquivados nas pastas individuais dos 

servidores. 

4.10.     Garantir o cumprimento dos prazos de envio e recebimento dos documentos 

de frequência, bem como, definir critérios de responsabilização por eventuais 

descumprimento de prazos. 

4.11. Adotar mecanismos de guarda de documentos, preferencialmente, por meio 

digital, para consulta e conferencias mensais para controle do cumprimento da jornada 

de trabalho. 

5 ROTINAS PARA LOTAÇÃO E RELOTAÇÃO DE SERVIDORES  
 

As rotinas a serem adotadas para lotação de servidores com vinculo 

estatutário ou celetista, sob a responsabilidade da Superintendente de Recursos 

Humanos e Gerente de Gestão e Folha de Pagamento, por meio das divisões que 

estão sob subordinação organizacional, são os que seguem: 
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5.1 A Lotação de servidores estatutários ocorrerá na data da posse, por meio de 

memorando de apresentação encaminhado pela Superintendência de Recursos 

Humanos. 

5.2 Os atos de lotação e relotação de servidores estatutários e celetistas será 

precedida por Ato publicado em Diário Oficial da ALE/RO, juntando-se os documentos 

na pasta funcional e atualização na ficha cadastral/funcional.  

5.3 A relotação de servidores estatutários e celetistas ocorre por meio de 

solicitação, através de memorando do setor requisitante ao 1º Secretário, nos termos 

do Art. 16, inciso II do Regimento Interno e Resolução nº 52/90 (ALE/RO), c/c com a 

Instrução Normativa nº 01/CG/ALE/2020, de 30.05.2019. 

5.4 O ato de relotação de servidor estatutário e celetistas será precedida por Ato 

publicado em Diário Oficial da ALE/RO, juntando-se os documentos na pasta funcional 

e atualização na ficha cadastral/funcional.  

5.5 As rotinas a serem adotadas para lotação de servidores com vinculo 

comissionados lotados em Gabinetes de Parlamentares, na Presidência, nas Vice – 

Presidências, Comissões Permanentes, 1ª a 4ª Secretaria, na Mesa Diretora, na 

Ouvidoria Parlamentar, na Corregedoria Parlamentar e Escritórios de Representação 

Parlamentar, nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 1056/2020 (RONDONIA), 

sob a responsabilidade da Superintendente de Recursos Humanos e Gerente de 

Gestão e Folha de Pagamento, por meio das divisões que estão sob subordinação 

organizacional, são os que seguem: 

5.6 A lotação de servidor Comissionado ocorrerá   de acordo o com o ato de 

contratação, devidamente publicado em Diário Oficial Eletrônico da Assembleia 

Legislativa/RO, vinculado a gabinete de sua contratação. 

5.7 Nos casos em que houver necessidade de relotação, o solicitante da relotação 

de servidor entre gabinetes relacionados a área política, deve encaminhar expediente 

a Secretaria Geral, em cumprimento ao disposto no Art. 14, da Lei Complementar Nº.  

1056/2020 (RONDONIA).  

5.8 Após autorização do Secretário Geral, a Superintendente de Recursos 

Humanos elabora Ato de Relotação e encaminha ao Secretário Geral para ciência e 

assinatura do Ato de Relotação. 

e-DOC 218816AB

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 218816AB

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 

Controladoria Geral – CG/ALE-RO 

Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento – ALE-RO 

15 
 

5.9 Secretário Geral toma ciência e autoriza a relotação encaminhando a 

Superintendência de Recursos Humanos, para a prática de demais atos de gestão de 

pessoal. 

5.10 Cabe a Superintendente de Recursos Humanos providenciar a publicação da 

relotação de servidor em Diário Oficial da ALE/RO. 

5.11 Com a publicidade da relotação, nos termos do sub item 3.5.2.5., apresenta o 

servidor por meio de memorando de relotação acompanhado da folha de frequência 

do servidor. 

5.12 Nos casos de relotação de servidores no âmbito administrativo, nos termos do 

Art. 17, da Lei Complementar Nº 1056/2020 (RONDONIA), proceder no que se aplica, 

o contido neste Manual de Procedimentos. 

5.13 Adotados todos os procedimentos constantes deste Manual, a 

Superintendente de Recursos Humanos, determina por despacho ao Chefe da Divisão 

de Gestão de Pessoal Estatutário e Comissionado, para atualização da pasta 

funcional do servidor, com junta do Ato de Relotação. 

6 ROTINAS PARA CEDENCIA DE SERVIDORES DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA PARA OUTROS ORGÃO E PODERES 
EM TODAS AS ESFERAS 

 

A Cedência é o ato através do qual o servidor é cedido para outro Estado, 

Poder, Município, Órgão ou Entidade, nos termos do Art. 53, da Lei Complementar Nº. 

68/92, c/c o Art. 15 da Lei Complementar Nº. 1056/2020. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para cedência de servidores da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia para outro Estado, Poder, Município, Órgão ou 

Entidade, p sem prejuízo de normas legais que legislem sobre o tem, as que seguem: 

6.1 O Gabinete da Superintendência de Recursos Humanos – SRH/ALE-RO, 

recebe a solicitação de cedência de servidor pertencente ao quadro efetivo da 

Assembleia Legislativa/RO, com expressa autorização do Presidente do Poder 

Legislativo Estadual e procede a abertura de processo administrativo, e encaminha 

Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, para juntada de 

documentos. 

e-DOC 218816AB

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 218816AB

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 

Controladoria Geral – CG/ALE-RO 

Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento – ALE-RO 

16 
 

6.2 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, recebe 

o processo, emite a Ficha Cadastral/Funcional, Ficha Financeira, dos Percentuais de 

contribuição previdenciária empregado/empregador e Relatório de Período Aquisitivo 

de Férias, com circunstancialmente de possíveis férias vencidas e não gozadas, 

elabora o Ato de Cedência e autua no processo administrativo, retornando a 

Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO.  

6.3 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, despacha o processo 

administrativo e encaminha a Presidência e/ou ao Secretário Geral, para ciência e 

assinatura. 

6.4 A Presidência e/ou ao Secretário Geral, recebe os autos processuais, assina 

o Ato de Cedência e retorna o processo a Superintendente de Recursos Humanos -

ALE/RO, para providencias. 

6.5 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, despacha à Divisão de 

Publicação e Anais para publicação do ato de cedência em Diário Oficial Eletrônico – 

DOE. 

6.6 A Divisão de Publicação e Anais, procede a publicação em DO-e-ALE/RO, 

junta ato publicado nos autos do processo e despacha à Superintendência de 

Recursos Humanos para demais providencias. 

6.7 A Superintendente de Recursos humanos, despacha ao Secretário Geral e/ou 

Presidente da ALE, que o processo de cedência se encontra regular, para ciência ao 

órgão/poder solicitante. 

6.8 O Secretário Geral e/ou Presidente da ALE, oficiam ao órgão/Poder, a 

autorização da cedência de servidor, junta o documento ao processo administrativo e 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos, para encaminhamento ao SRH. 

6.9 A Superintendente de Recursos Humanos, oficia ao órgão/poder solicitante a 

confirmação de cedência de servidor, encaminhando copia dos documentos relativos 

ao servidor cedido, sendo eles; Ficha Financeira, dos Percentuais de contribuição 

previdenciária empregado/empregador e do Relatório de Período Aquisitivo de Férias, 

com circunstancialmente de possíveis férias vencidas e não gozadas. 

6.10 Confirma a cedência de servidores desta Casa de Leis para outros órgãos e 

Poderes em todas as esferas, em atendimento o disposto no Artigo 53, §1º, da Lei 

Complementar nº 68/92 (RONDONIA) e encaminha o ato de cedência ao Gestor da 
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Folha de Pagamento e Gestão de Pessoas para registro de afastamento da folha de 

pagamento, com emissão de relatório de Funcionários afastado, encaminha ao Setor 

de Cadastro, para atualização da ficha funcional/cadastral de servidor. 

6.11 Quando se tratar de cedência para outros órgãos e poderes em qualquer das 

esferas da gestão pública, seja estadual, municipal e federal, comunicar de imediato 

ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – 

IPERON/RO, e Acordão APL/TC 00099/18.  

6.12 Compete a Superintendência Comunicar ao órgão de lotação do servidor 

cedido, todas as alterações salariais para atualização de proventos na base. 

7 ROTINAS PARA CEDENCIA DE SERVIDORES DE OUTROS ORGÃO E 
PODERES PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA 
 

A Cedência é o ato através do qual o servidor é cedido para outro Estado, 

Poder, Município, Órgão ou Entidade, nos termos do Art. 53, da Lei Complementar Nº. 

68/92, c/c o Art. 15 da Lei Complementar Nº. 1056/2020. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para cedência de servidores de outro 

Estado, Poder, Município, Órgão ou Entidade, para a Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia, sem prejuízo de normas legais que legislem sobre o tem, as que 

seguem: 

7.1 A Superintendência de Recursos Humanos – SRH/ALE-RO, recebe do 

Gabinete da Presidência, o  documento de cedência de servidor pertencente de outro 

Estado, Poder, Município, Órgão ou Entidade, para exercer suas atividades na 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,  acompanhado do Decreto ou Portaria 

de Cedência Publicado em Diário Oficial, cópia do último contracheque e declaração 

do órgão de origem especificando a remuneração integral do servidor, com 

discriminação quanto a base de cálculo de incidência de contribuição previdenciária, 

o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, conta corrente do ente 

previdenciário e alíquota para empregado e empregador e aviso e/ou extrato de férias. 

7.2 A Superintendência de Recursos Humanos, por meio de seu Superintendente 

de Recursos Humanos, procede a abertura de processo administrativo, autua os 

documentos e despacha ao Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 
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Previdenciário para a juntada de documentos necessários conforme o status de 

cedência de servidor, seja apenas a cedência, ou a cedência para exercer cargo em 

comissão. 

7.3 O Diretor do Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário, recebe o processo, notifica o servidor para apresentação dos 

documentos, conforme o caso, disciplinados neste Manual e após o atendimento do 

requerido, despachar a retornando a Superintendente de Recursos Humanos -

ALE/RO 

7.4 Para os casos de cedência de servidor sem nomeação que não exercerão 

cargo em comissão, requerer ao servidor a apresentação dos seguintes documentos: 

cópia do CPF;  cópia do RG;  cópia do Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral; 

Cópia da CTPS (identificação, qualificação e data de emissão); Cartão PIS/PASEP; 

Comprovante de Residência atualizado; Cópia de Histórico Escolar para os cursos de 

ensino médio e fundamental, nos casos em que a titulação for equivalente a cursos 

latu sensu o Histórico Escolar e/ou Certificado de conclusão, registrado no MEC e no 

caso de scrictu sensu, o histórico escolar e Diploma registrado junto ao MEC; Certidão 

de Nascimento ou Casamento; Certidão de Nascimento de dependentes menores de 

18 (dezoito) anos; Conta Corrente Bancaria, ou Conta Salario; Foto 3 x 4; Declaração 

de Não Acumulo de Cargo, Emprego ou Função Pública; Declaração de Não 

Participação como Sócio Gerente de Empresa Privada. 

7.5 Para os casos de cedência de servidor para exercer cargo em comissão, 

requerer ao servidor a apresentação dos contidos no art. 13, da Lei Nº 1056/2020 e 

Anexo II, da Instrução Normativa 006/CG/2020. 

7.6 Elabora o Ato de lotação de servidor e/ou Ato de nomeação em cargo em 

comissão, conforme o caso e despacha a Superintendência de Recursos Humanos 

para providencias. 

7.7 A Superintendência de Recursos Humanos, recebe o processo e despacha 

ao Secretário Geral, para assinatura do Ato. 

7.8 O Secretário Geral, assina o ato e retorna o processo a Superintendência de 

Recursos Humanos para providencias. 

7.9 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe o processo e despacha a 

Divisão de Publicações e Anais, para publicação em Diário Oficial da ALE/RO,  
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7.10 A Divisão de Publicação e Anais, procede a publicação em DO-e-ALE/RO, 

junta ato publicado nos autos do processo e despacha à Superintendência de 

Recursos Humanos para demais providencias, no prazo de até 2 (dois) dias, após o 

recebimento da determinação de publicação. 

7.11 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, recebe o processo 

administrativo e despacha a Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 

para implantação em Folha de Pagamento. 

7.12 O Gerente de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, recebe os autos do 

processo, examina a documentação autuada, confere as informações dos proventos, 

implanta em Folha de Pagamento, despacha para a Divisão de Gestão de Pessoal, 

Estatutário e Comissionado, para providencias. 

7.13 O Chefe da Divisão de Divisão de Gestão de Pessoal, estatutário e 

Comissionado, recebe o processo administrativo e abre pasta funcional com juntada 

de todos os documentos extraídos do processo administrativo, ficando sob sua guarda 

todos os documentos. 

7.14 Na devolução de servidor cedido ao órgão de origem, A Superintendente de 

Recursos Humanos deverá encaminhar a Ficha Financeira e Funcional atualizada, 

Mapa de Tempo de Serviço, Informações sobre férias gozadas ou indenizadas e 

comprovante dos recolhimentos previdenciários. 

8 ROTINAS PARA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 
 

A Superintendência de Recursos Humanos – SRH/ALE-RO, por meio da 

Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado, no mês de outubro de 

cada exercício financeiro, elaborará a Programação de Férias por Gabinetes de 

Parlamentares, Secretarias, Departamentos, Superintendências e demais órgão que 

compõem a estrutura organizacional da Assembleia Legislativa de Rondônia, em 

cumprimento ao disposto no Art. 110, § 1º, da Lei Complementar nº 68/92 

(RONDONIA). 

8.1 A programação que trata da escala de férias de servidores anual, para o 

exercício seguinte, deverá conter relação de servidores por setor, Matricula, data de 

admissão, período aquisitivo, cargo, lotação e demais elementos que se fizerem 

necessários, encaminhados oficialmente até o último dia útil do mês de outubro, com 

e-DOC 218816AB

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 218816AB

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 

Controladoria Geral – CG/ALE-RO 

Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento – ALE-RO 

20 
 

concessão de prazo para retorno das informações até o dia 30 de novembro do ano 

da programação de férias. 

8.2 Após o recebimento da Programação de Escala de férias para o exercício 

seguinte, conforme disposto no sub item 3.4.2, a Divisão de Gestão de Pessoal, 

estatutário e Comissionado deve conciliar e consolidar todas as informações de 

programação contidas na Planilha Geral de Controle de Férias, confirmando o período 

solicitado para concessão de férias com o período aquisitivo. 

8.3 Nos casos em que a conciliação apresentar divergência de período solicitado 

com período aquisitivo, a Superintendente de Recursos Humanos, deve encaminhar 

expediente ao setor/departamento para reprogramação de escala de férias. 

8.4 Consolidado o planejamento anual, com acompanhamento mensal, 

encaminhar o Relatório mensal de programação de férias, com antecedência de 30 

dias que antecede o mês de gozo de férias à Gerência de Gestão de Pessoas e Folha 

de Pagamento. 

8.5 A Gerência de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, providencia a 

inclusão do pagamento de 1/3 de férias, conforme Art. 98 da Lei Complementar N. 

68/92, c/c com artigo 21 da Lei Complementar N. 731/13 (RONDONIA), adotando os 

seguintes procedimentos: 

8.6 Certifica a programação de férias, conferindo os períodos aquisitivos 

individuais e mensal de férias, conciliando o período regulamentar para gozo; 

8.7 Confere os valores dedutivos relacionados as obrigações previdenciárias e 

fiscais, bem como consignações e valida o registro no sistema de folha de pagamento. 

8.8  Emite relatório de gozo de férias por competência e encaminha a Divisão de 

Gestão de Pessoal Estatutário e Comissionado para lançamento em ficha cadastral. 

8.9 A Divisão de Gestão de Pessoal Estatutário e Comissionado, efetua o registro 

em ficha cadastral atualizando os dados funcionais, emitindo comunicado de férias e 

encaminhado ao setor de lotação do servidor, para ciência e assinatura do interessado 

e do chefe imediato. 

9 ROTINAS PARA EXONERAÇÃO DE SERVIDORES EM CARGO EM 
COMISSÃO 
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Os procedimentos e rotinas para exoneração de servidores comissionados, 

devem cumprir as regras legais disciplinadas na Lei Complementar N.  1056/2020 

(RONDONIA), o disposto na Instrução Normativa, nº 006/CG/ALE-RO/2020, e neste 

Manual, atendendo as rotinas mínimas que garantam a integridade dos atos 

praticados no âmbito da SRH/ALE-RO. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para exoneração de servidor comissionado, 

sem prejuízo de normas legais que legislem sobre o tem, as que seguem: 

9.1 Receber o documento de solicitação de exoneração de servidores originados 

dos Gabinetes dos Parlamentares, do Gabinete da Presidência, da Secretária Geral 

quando se tratar de exoneração de servidores com vinculo na Administração, de 

acordo com o modelo do Anexo XI, da Instrução Normativa, nº 006/CG/ALE-RO/2020. 

9.2 Determinar abertura de processo administrativo e autuar os documentos 

relacionados, atendendo o disposto na Instrução Normativa, nº 006/CG/ALE-

RO/2020, em especial, o Anexo XII.  

9.3 Emitir Ato de Exoneração de servidor, instruir o processo administrativo e 

despachar ao Secretário Geral, para assinatura. 

9.4 O Secretário Geral, no âmbito de suas atribuições conferidas por Resolução, 

conhece o processo, analisa o documento, assina o Ato de Exoneração e despacha a 

Superintendência de Recursos Humanos para providencias de publicação em DO-e-

ALE/RO. 

9.5 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe o processo e despacha a 

Divisão de Publicações e Anais, para publicação em Diário Oficial da ALE/RO,  

9.6 A Divisão de Publicação e Anais, procede a publicação em DO-e-ALE/RO, 

junta ato publicado nos autos do processo e despacha à Superintendência de 

Recursos Humanos para demais providencias, no prazo de até 2 (dois) dias, após o 

recebimento da determinação de publicação. 

9.7 A Superintendente de Recursos humanos, despacha a Divisão de Gestão de 

Pessoal Estatutário e Comissionado para atualização de dados na ficha 

funcional/cadastral do servidor. 
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9.8 A Divisão de Gestão de Pessoal Estatutário e Comissionado atualiza as 

informações na ficha funcional/cadastral do servidor, emite a ficha atualizada, junta ao 

processo administrativo e despacha a Superintendência de Recursos Humanos. 

9.9 A Superintendente de Recursos humanos, recebe o processo, analisa os 

documentos e despacha ao Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. 

9.10 O Diretor do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, conhece o teor do 

solicitado, analisa pendencias as possíveis pendencias relacionadas a guarda de bens 

e emite a certidão exigida no Anexo XIII, da Instrução Normativa N. 006/CG/ALE/2020, 

obedecendo o prazo estabelecido na IN e despacha a Corregedoria Geral para 

manifestação. 

9.11 A Corregedoria Geral, recebe o processo, diligencia a ocorrência de processo 

administrativo de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar em 

andamento e emite a Certidão de Nada Consta nos termos do Anexo XIV, da Instrução 

Normativa N. 006/CG/ALE/2020, obedecendo o prazo estabelecido na IN e despacha 

a Superintendência de Finanças para manifestação. 

9.12 O Superintendente de Finanças, recebe e conhece o processo administrativo 

e despacha ao Departamento de Contabilidade para emissão de Certidão de Nada 

Consta de Pendencias. 

9.13 O Diretor do Departamento de Contabilidade, conhece os autos do processo, 

diligencia o Sistema Integrado de Contabilidade, o Sistema de Diárias e confirma a 

inexistência de pendencia de prestação de contas de diárias ou suprimento de fundos 

e emite certificação de nada consta, nos termos do Anexo XV, da Instrução Normativa 

N. 006/CG/ALE/2020, obedecendo o prazo estabelecido na IN e despacha a 

Superintendência de Finanças. 

9.14 O Superintendente de Finanças, recebe de despacha o processo 

administrativo a Superintendência de Recursos Humanos – ALE/RO, para 

providencias. 

9.15 A Superintendente de Recursos Humanos, conhece os documentos que 

instruem o processo, em especial as Certidões de Nada Consta e despacha Divisão 

de Gestão de Pessoal Estatutário e Comissionado para demais providências. 

9.16 A Divisão de Gestão de Pessoal Estatutário e Comissionado, autua o 

Relatório de Férias, identifica e informa pendências de gozo de férias, e encaminhar 
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os documentos que atestam a pendencia para informação em Folha de Pagamento, 

a ser incluída na verba rescisória e despacha a Divisão de Gestão de Pessoal 

Estatutário e Comissionado. 

9.17 A Divisão de Gestão de Pessoal Estatutário e Comissionado, juntar a folha de 

frequência e certificar os dias efetivamente laborados para informação de existência 

de saldo de salários e encaminhar a Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de 

Pagamento, para cálculos rescisórios, por meio de expedição de despacho conforme 

Anexo XVI, da Instrução Normativa, nº 006/CG/ALE-RO/2020. 

9.18 A Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, confere os 

documentos, em especial os citados no subitem 3.6.16 e saldos de salários, elabora 

a planilha de cálculos de verbas rescisórias e despacha à Controladoria Geral para 

Parecer de Auditoria. 

9.19 A Controladoria Geral, analisa os documentos que instruem os autos, 

confirma saldo férias se existente, confere saldo de salário com base na folha de 

frequência e ato de exoneração publicado e atesta os cálculos elaborados para fins 

de rescisão trabalhista e devolve os autos a Superintendência de Recursos Humanos 

SRH-ALE-RO para demais providências. 

9.20 A Superintendente de Recursos Humanos, toma ciência do contido no 

Parecer de Auditoria e despacha ao Secretário Geral, para conhecimento da 

manifestação de Controle Interno  nos autos do processo e autorização de pagamento 

da despesa, por meio de despacho autorizativo. 

9.21 O Secretário Geral, toma ciência dos autos processuais, do Parecer de 

Auditoria e se manifesta pelo pagamento da despesa, expedindo o documento 

constante do Anexo XVII, da Instrução Normativa, nº 006/CG/ALE-RO/2020 e 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos. 

9.22 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe os autos processuais, 

confere os documentos que o instruem, toma ciência da manifestação do gestor e 

despacha a Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento para exclusão de 

folha de pagamento 

9.23 A Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, recebe os autos 

do processo de exoneração e providencia a exclusão do servidor em folha de 

pagamento, com inativação/desligamento de matricula funcional, emitindo documento 
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comprobatório das ações praticadas neste subitem, com juntada nos autos do 

processo, despachando a Superintendente de Recursos Humanos para demais 

providencias. 

9.24 Compete a Superintendente de Recursos Humanos e a Gerencia da Folha de 

Pagamento adotar todas os procedimentos e rotinas para pagamento das verbas 

rescisórias estabelecidas ROTINAS PARA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

DE SERVIDORES E PARLAMENTARES, estabelecidas neste Manual. 

9.25 Após a comprovação do pagamento das verbas rescisórias do servidor 

exonerado, compete a Gerencia da Folha de Pagamento, certificar o pagamento, por 

meio de juntada de documento bancário e despacha a Superintendente de Recursos 

Humanos para providencias. 

9.26 A Superintendência de Recursos Humanos, determina a guarda processual. 

10 ROTINAS PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE SALARIOS  
 

A Superintendência de Recursos Humanos, deve adotar todas as medidas 

necessárias para garantir que o bloqueio de salário de servidor ocorra apenas na 

ocorrência de fato gerador que impeça a confirmação de envio de arquivo remessa de 

folha liquida, por ausência de frequência de servidores em qualquer lotação ou 

relatório de atividades externas do servidor lotado em gabinetes parlamentares ou em 

escritórios de representação parlamentar. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para bloqueio e desbloqueio de salários de 

servidores, as que seguem; 

10.1 No caso de constatação de ausência de apresentação de Folha de Frequência 

de servidor, até o quinto dia do mês subsequente, nos termos do Informativo N. 

001/SRH/ALE/RO, encaminhar documento ao Ordenador de Despesa, com 

solicitação de autorização de bloqueio salarial de servidor, identificando-o 

nominalmente, com todos os dados relativos aos mesmos, para autorização. 

10.2 Nos casos de bloqueio de salário por ausência de apresentação de Relatório 

de Frequência para os servidores que desenvolvam suas atividades externas, 

conforme Resolução N. 349/2016, encaminhar documento ao Ordenador de Despesa, 
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com solicitação de autorização de bloqueio salarial de servidor, identificando-o 

nominalmente, com todos os dados relativos aos mesmos, para autorização. 

10.3 Vencido o prazo de 30 (trinta) dias após o vencimento de prazo constante na 

Resolução N. 349/2016, comunicar ao ordenador de despesa para providencias 

quanto a exoneração de servidor. 

10.4 Para desbloqueio de salário, a Superintendência de Recursos Humanos, 

deverá encaminhar expediente ao Secretário Geral informando o atendimento da 

pendencia geradora do bloqueio de salário, para autorização. 

11  ROTINAS PARA CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANENCIA 
 

O Abono de Permanência é devido ao servidor do Quadro de pessoal 

Permanente da ALE/RO, que preenchido os requisitos para aposentadoria, nos 

termos do § 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para concessão do Abono de Permanência, 

as que seguem; 

4.12. O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a concessão do 

abono de permanência nos termos do § 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional 

41/2003, juntando ao requerimento o comprovante de residência atualizado, cópia do 

CPF e do RG e protocola na Secretaria Geral -ALE/RO. 

11.1 A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos e despacha para a Superintendência de Recursos Humanos, para 

abertura de processo administrativo. 

11.2 A Superintendência de Recursos Humanos, por meio de seu Superintendente 

de Recursos Humanos, procede a abertura de processo administrativo e despacha ao 

Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário para juntada de 

documentos  

11.3 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, recebe 

e instrui o processo com os seguintes documentos: Ficha Cadastral/Funcional 

atualizada; Mapa de Tempo de Serviço elaborado pelo Diretor do Departamento de 

Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário e certificado pela Superintendente de 
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Recursos Humanos – ALE/RO; Cópia da Certidão de Tempo de Contribuição emitida 

pelo INSS ou Regime Próprio de Previdência Social -  RPPS, nos casos de averbação 

de tempo de serviços prestados em organizações privadas e públicas e despacha a 

Superintendente de Recursos Humanos para demais providencias. 

11.4 A Superintendente de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Advocacia Geral para manifestação jurídica. 

11.5 A Advocacia Geral recebe o processo, analisa os documentos que o instruem 

e emite Parecer Jurídico quanto a concessão de Abono de Permanência e despacha 

a Secretaria Geral para conhecimento. 

11.6 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário, conhece o Parecer e 

homologa, retornando os autos do processo a Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias.  

11.7 A Superintendente de Recursos Humanos recebe os autos encaminha a 

Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para elaborar o cálculo da 

implantação do abono de permanência. 

11.8 A Gerencia de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, analisa os autos do 

processo, em especial o Parecer Jurídico e autorização do Secretario Geral, elabora 

o cálculo e demonstra a conformidade da remuneração percebida e o desconto 

previdenciário e despacha a Superintendente de SRH para conhecimento e decisão. 

11.9 A Superintendente de Recursos Humanos conhece os cálculos, a 

conformidade da remuneração e o desconto previdenciário, autoriza a implantação do 

abono de permanência, nos termos do parecer jurídico, autorização do ordenador de 

despesa e dos cálculos e despacha a Gerencia de Gestão de Pessoal e Folha de 

Pagamento para providencias. 

11.10 A Gerencia de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, implanta o abono 

do servidor no sistema de gestão de folha de pagamento e despacha a Divisão de 

Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado para providencias. 

11.11 A Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado atualiza a ficha 

funcional/cadastral com os registros de implantação do abono de permanência, 

despachando a Superintendência de Recursos Humanos para ciência do servidor. 
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11.12 A Superintendência de Recursos Humanos encaminha o processo 

administrativo ao servidor interessado para ciência da concessão de abono de 

permanência. 

11.13 Servidor interessado dá ciência e a Superintendência de Recursos Humanos 

determina ao chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado, a 

guarda do processo. 

12 ROTINAS PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO 
 

O adicional de qualificação é incentivo legal criado como incentivo ao 

servidor quanto a buscar de forma permanente a sua atualização de conhecimentos 

e capacitação técnica profissional. 

A concessão do Adicional de Qualificação, nos termos do Art. 16, inciso VII, 

c/c o disposto no Art. 24 e 25 da Lei Complementar nº 731/13, que trata do adicional 

de qualificação de cursos latu sensu e strictu sensu. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para concessão de adicional de qualificação 

a servidores, as que seguem; 

12.1 O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a concessão do 

Adicional de Qualificação, e protocola junto a Secretaria Geral, apresentando no ato 

do requerimento os seguintes documentos: 

12.2 Para concessão de Adicional de Qualificação previsto no Art. 24, inciso I, o 

Certificado de Conclusão de Curso; 

12.3 Para concessão de Adicional de Qualificação previsto no Art. 24, inciso II,  o 

Certificado de Conclusão de Curso; 

12.4 Para concessão de Adicional de Qualificação previsto no Art. 24, inciso III, o 

Certificado de Conclusão de Curso para Pós Graduação, e o Diploma nos casos de 

Mestrado e Doutorado, devidamente registrado pelo Ministério da Educação – MEC. 

12.5 A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos e despacha a Superintendência de Recursos Humanos, para abertura de 

processo administrativo. 

12.6 A Superintendência de Recursos Humanos recebe o requerimento, 

acompanhado dos documentos na Secretaria Geral, determina abertura de processo 
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administrativo e encaminha ao Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário para juntada de documentos. 

12.7 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, recebe 

o processo administrativo, instruído com pedido de adicional de qualificação, nos 

termos dos artigos 16, 24 e 25 da Lei Complementar nº 731/13 e autua a ficha 

funcional/cadastral e ficha financeira do servidor requerente e encaminha a 

Superintendência de Recursos Humanos para providencias. 

12.8 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe o processo administrativo 

e despacha a Advocacia Geral para Parecer Jurídico.  

12.9 A Advocacia Geral, recebe o processo administrativo, analisa os documentos 

que o instruem e emite Parecer Jurídico quanto a concessão do adicional de 

qualificação e encaminha ao Secretário Geral para manifestação. 

12.10 O Secretário Geral, conhece o Parecer Jurídico e acolhe as orientações nele 

contidas, homologa o Parecer Jurídico e despacha a Superintendência de Recursos 

Humanos, para providencias. 

12.11 Ao receber os autos processuais, nos casos de indeferimento do requerido, 

de acordo com o Parecer Jurídico e conhecimento do Secretário Geral, a(o) 

Superintendente de Recursos Humanos, dá ciência ao servidor  requerente e 

determina o arquivamento do processo administrativo.  

12.12 Nos casos de deferimento do requerido, conforme Parecer Jurídico e 

manifestação do(a) Secretário Geral, o Superintendente de Recursos Humanos, 

despacha o processo administrativo a Gerencia de Gestão de Pessoal e Folha de 

Pagamento, para cálculos de implantação. 

12.13  A Gerencia de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, recebe o processo 

administrativo, acolhe as determinações contidas nos documentos, confirma o 

adicional de qualificação autorizado, identifica o percentual estabelecido no Art. 25 da 

Lei Complementar Nº 731/2013, de acordo com o curso de qualificação previstos no 

Art. 24, da Lei Complementar Nº 731/2013, elaborando a memoria de cálculo e 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos. 

12.14 A Superintendente de Recursos Humanos, despacha o processo 

administrativo a Secretaria Geral, para ciência e autorização da implantação da 

despesa. 
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12.15 O Secretário Geral, toma ciência da despesa, conforme memoria de cálculo 

apresentada e autoriza a sua implantação em folha de pagamento, despachando os 

autos do processo a Superintendência de Recursos Humanos. 

12.16 A Superintendente de Recursos Humanos, certifica e despacha Gerencia 

Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento a efetivar a implantação em folha de 

pagamento, de acordo com os prazos estabelecidos na Lei Complementar Nº 

731/2013.  

12.17 Após autorização do Secretario Geral e da Superintendente de Recursos 

Humanos, os autos ficam sobrestado na Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de 

Pagamento até a data da implantação do adicional de qualificação para próximo ano 

civil, com base no §3º do artigo 24 da LC 731/13, com redação dada pela Lei 

Complementar Nº 836/2015.  

12.18 Após a implantação do adicional de qualificação autorizado, a Gerência de 

Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento encaminha a Divisão de Gestão de 

Pessoal, Estatutário e Comissionado, para assentamento das informações. 

12.19 A Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado, recebe o 

processo administrativo e promove a atualização dos dados na ficha 

funcional/cadastral do servidor, emitindo documento atualizado e fazendo juntada 

processual, despachando a Superintendência de Recursos Humanos. 

12.20  A Superintendente de Recursos Humanos encaminha o processo ao setor de 

lotação do servidor, para ciência e após determina a Divisão de Gestão de Pessoal, 

Estatutário e Comissionado, para guarda. 

13 ROTINAS PARA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE DOCENCIA 
 

A concessão do Adicional de Docência aos servidores do Quadro de 

pessoal Permanente da ALE/RO, encontra previsão legal nos temos do Art. 16, Inciso 

VI c/c o Art. 22, §§ 1º ao 4º, da Lei Complementar N. 731/2013. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para concessão do adicional de docência, 

as que seguem 
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13.1 A Escola do Legislativo, por meio de memorando protocolizado na Secretaria 

Geral, identifica nominalmente os servidores a serem atendidos com a concessão do 

adicional de docência, acompanhados dos documentos de suporte que possam 

validar a autorização do ato de concessão, sendo eles: 

13.2 Atestar a informação do servidor a ser atendido e carga horaria mensal, nos 

termos do Art. 22, § 1º, da Lei Complementar N. 731/2013. 

13.3 Informar a quantidade de horas/aula ministradas, com identificação do curso 

oferecido pela Escola do Legislativo, bem como o valor da hora aula, nos termos do 

Art. 22, § 2º, da Lei Complementar N. 731/2013. 

13.4 Garantir o cumprimento do disposto no Art. 22, § 2º, da Lei Complementar Nº. 

731/2013. 

13.5  Juntar a solicitação, o projeto-atividade do evento realizado, de acordo com 

o disposto no Art. 22, § 3º, da Lei Complementar N. 731/2013. 

13.6   A Secretaria Geral, recebe os documentos e despacha a Superintendência 

de Recursos Humanos para abertura de processo administrativo e demais 

providencias. 

13.7   A Superintendência de Recursos, recebe os documentos constantes nos 

subitens 3.10.1. e 3.10.2, por meio de despacho da (o) Superintendente de Recursos 

Humanos determina abertura de Processo Administrativo Eletrônico, autuando os 

documentos recebidos, a ficha funcional/cadastral e ficha financeira do servidor 

interessado e despacha a Advocacia Geral para analise e emissão de Parecer 

Jurídico. 

13.8 A Advocacia Geral manifesta-se por meio de Parecer Jurídico quanto ao 

direito e a legalidade do solicitado por servidor, e despacha a Secretaria Geral, para 

conhecimento do teor do Parecer Jurídico. 

13.9 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário Geral, conhece o Parecer 

Jurídico e acolhe as orientações nele contidas, homologa o Parecer Jurídico e 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos, para providencias. 

13.10 Ao receber os autos processuais, nos casos de indeferimento do requerido, 

de acordo com o Parecer Jurídico e conhecimento do Secretário Geral, a(o) 

Superintendente de Recursos Humanos, dá ciência ao setor de lotação do servidor 

requerente e determina o arquivamento do processo administrativo.  
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13.11 Nos casos de deferimento do requerido, conforme Parecer Jurídico e 

manifestação do(a) Secretário Geral, a Superintendente de Recursos Humanos, 

despacha o processo administrativo ao Gerencia Gestão de Pessoas e Folha de 

Pagamento. 

13.12 A Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, recebe o processo, 

confere a quantidade de hora/aula ministrada, identifica o percentual de qualificação 

do instrutor, confirma o valor da hora/aula, de acordo com o Anexo V, da Lei 

Complementar nº 1056/2020 (RONDONIA), elabora a planilha de cálculos e certifica 

os valores a serem implantados e despacha a Superintendência de Recursos 

Humanos. 

13.13 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe os autos do processo, 

confere todos os elementos contidos no subitem 3.10.8, e despacha a Secretaria 

Geral. 

13.14 O Secretário Geral, conhece o contido na manifestação da Gerencia da de 

Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, e dos valores contidos na memória de 

cálculo e autoriza a implantação do adicional de docência em folha de pagamento, 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos para providencias. 

13.15 A Superintendência de Recursos Humanos despacha a Gerencia de Gestão 

de Pessoal e Folha de Pagamento, para providencias. 

13.16 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, mediante 

autorização superior, procede a implantação do adicional de docência em folha de 

pagamento em favor do servidor informado, emite a Ficha Financeira atualizada e 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos. 

13.17 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha a Divisão de Gestão de 

Pessoal, Estatutário e Comissionado para atualização na ficha funcional e cadastral. 

13.18  O Chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado 

promove atualização da ficha funcional e cadastral. Com assentamento dos registros, 

emite documento atualizado e remete os autos do processo a Superintendência de 

Recursos Humanos para providencias. 

13.19 A Superintendência de Recursos Humanos, encaminha os autos do processo 

ao setor de lotação do servidor atendido, para ciência do mesmo e determina a Divisão 

de Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado a guarda processual. 
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14 ROTINAS PARA CONCESSÃO PARA GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO POR 
ASSIDUIDADE  

 

A concessão da Licença-Prêmio, será concedida após cada quinquênio 

ininterrupto de efetivo serviço prestado ao Estado, com a concessão de 3 (três) meses 

de licença, nos termos do Art.  123 da Lei Complementar nº 68/92. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para concessão de gozo de licença prêmio 

por assiduidade, as que seguem 

14.1   O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a concessão do 

abono de permanência nos termos Art.  123 da Lei Complementar nº 68/92 e protocola 

na Secretaria Geral -ALE/RO.  

14.2 A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos e despacha para a Superintendência de Recursos Humanos, para 

abertura de processo administrativo. 

14.3 A Superintendência de Recursos Humanos, por meio de seu Superintendente 

de Recursos Humanos, procede a abertura de processo administrativo e despacha ao 

Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário para juntada de 

documentos. 

14.4 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, recebe 

e instrui o processo com a Ficha Cadastral/Funcional atualizada, o Mapa de Tempo 

de Serviço elaborado pelo Diretor do Departamento de Cadastro, Informações e 

Suporte Previdenciário e certificado pela Superintendente de Recursos Humanos – 

ALE/RO, Ficha Financeira e despacha a Superintendente de Recursos Humanos para 

demais providencias. 

14.5 A Superintendência de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Advocacia Geral para manifestação jurídica. 

14.6 A Advocacia Geral recebe o processo, analisa os documentos que o instruem 

e emite Parecer Jurídico quanto a concessão de gozo de Licença Prêmio por 

assiduidade e despacha a Secretaria Geral para conhecimento. 

14.7 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário, conhece o Parecer e 

homologa, retornando os autos do processo a Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias.  
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14.8 A Superintendente de Recursos Humanos recebe os autos, elabora o Ato de 

concessão e encaminha a Secretaria Geral para assinatura. 

14.9 A Secretaria Geral, assina o Ato de Concessão e retorna à Superintendência 

de Recursos Humanos para providenciar a sua publicação. 

14.10  A Superintendente de Recursos Humanos envia processo administrativo com 

o ato autorizado à Divisão de Publicações e Anais, para publicação em Diário Oficial 

da ALE/RO.  

14.11 A Divisão de Publicações e Anais, efetiva a publicação do Ato de Concessão 

da Licença Prêmio por Assiduidade para gozo, emite o documento, junta ao processo 

administrativo, despacha a Superintendência de Recursos Humanos para 

providencias. 

14.12  A Superintendente de Recursos Humanos, recebe os autos do processo e 

despacha a Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para exclusão do 

Auxilio Transporte. 

14.13 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, analisa os autos do 

processo, confere as certidões, Parecer Jurídico, autorização da autoridade 

competente, e registra no sistema de gestão de pessoas e folha de pagamento, a 

exclusão do beneficio de vale transporte pelo período de gozo da licença prêmio, e 

despacha para o Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário. 

14.14 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte recebe os autos do 

processo e providencia a atualização da ficha cadastral/funcional, emite documento, 

autua no processo e despacha a Superintendente de Recursos Humanos. 

14.15 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha o processo ao setor de 

lotação do servidor interessado para ciência do mesmo e do chefe imediato, após 

determina ao Departamento de Cadastro, Informações e Suporte, a guarda 

processual. 

15 ROTINAS PARA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 
EM PECÚNIA 

 

A concessão da Licença-Prêmio, nos termos do Art. 123, § 4°, da Lei 

Complementar nº 68/92, alterado pela Lei Complementar nº 694/12, que acrescentou 

dispositivo na Lei Complementar N. 68/92. 
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São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para concessão da licença prêmio por 

assiduidade em pecúnia, as que seguem: 

15.1 O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a concessão da 

Licença Prêmio por Assiduidade em Pecúnia, nos termos do Art. 123, § 4°, da Lei 

Complementar nº 68/92, alterado pela Lei Complementar nº 694/12, que acrescentou 

dispositivo na Lei Complementar N. 68/92, e protocola na Secretaria Geral. 

15.2  A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos e despacha para a Superintendência de Recursos Humanos, para 

abertura de processo administrativo. 

15.3 A Superintendente de Recursos Humanos, procede a abertura de processo 

administrativo e despacha ao Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário para juntada de documentos. 

15.4 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, recebe 

e instrui o processo com a Ficha Cadastral/Funcional atualizada, o Mapa de Tempo 

de Serviço elaborado pelo Diretor do Departamento de Cadastro, Informações e 

Suporte Previdenciário e certificado pela Superintendente de Recursos Humanos – 

ALE/RO, Ficha Financeira e despacha a Superintendente de Recursos Humanos para 

demais providencias. 

15.5 A Superintendência de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Advocacia Geral para manifestação jurídica. 

15.6 A Advocacia Geral recebe o processo, analisa os documentos que o instruem 

e emite Parecer Jurídico quanto a concessão de Licença Prêmio por Assiduidade em 

Pecúnia e despacha a Secretaria Geral para conhecimento. 

15.7 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário, conhece o Parecer e 

homologa, retornando os autos do processo a Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias.  

15.8 A Superintendência de Recursos Humanos, se deferida e autorizada a 

concessão de licença prêmio por assiduidade em pecúnia, encaminha a Gerência de 

Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para elaboração de cálculo. 

15.9 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, recebe o processo 

administrativo, examina o Mapa de Tempo de Serviço, confirma os  períodos 
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aquisitivos, examina o Parecer Jurídico para identificar o período aquisito 

recomendado e autorizado pelo Secretário Geral, a ser convertido em pecúnia, 

examina e confere os proventos que integram a base de cálculo, elabora a memória 

de cálculo,  certifica os documentos emitidos e encaminha a Superintendência de 

Recursos para ciência da memória de cálculo. 

15.10 A Superintendência de Recursos Humanos, conhece as informações 

autuadas no processo e despacha ao Secretário Geral para autorização da despesa 

com pagamento da licença prêmio em pecúnia. 

15.11 O Secretário Geral, toma ciência dos cálculos de inclusão em folha de 

pagamento da concessão da licença prêmio em pecúnia e se manifesta pela 

autorização do pagamento, com despacho a Superintendência de Recursos Humanos 

para demais providencias.  

15.12 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha os autos do processo 

para a Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, para inclusão em folha 

de pagamento. 

15.13 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, confirma a 

autorização de lançamento da despesa e registra no sistema de gestão de pessoas e 

folha de pagamento, emite a ficha financeira atualizada e despacha a 

Superintendência de Recursos Humanos. 

15.14 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha a Divisão de Gestão de 

Pessoal, Estatutário e Comissionado para atualização na ficha funcional e cadastral.  

15.15 A Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado, recebe o 

processo administrativo, atende a determinação superior, lança as informações na 

ficha funcional/cadastral, emite documento atualizado, autua no processo e despacha 

para a Superintendência de Recursos Humanos.  

15.16 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha o processo ao setor de 

lotação do servidor interessado para ciência do mesmo e do chefe imediato, após 

determina ao Departamento de Cadastro, Informações e Suporte, a guarda 

processual. 

16 ROTINAS PARA CONCESSÃO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM 
FAMILIA 
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A concessão da Licença por motivo de doença em família, nos termos dos 

Art.  116, inciso I, e 119 da Lei Complementar nº 68/92 e Manual das Normas Técnicas 

Médico-Periciais do Estado de Rondônia, publicado no DOE-RO nº 2542, de 

15.09.2014.  

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para concessão de Licença por Motivo de 

Doença em Familia, sem prejuízo de normas legais que legislem sobre o tem, as que 

seguem: 

16.1 O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a concessão de 

Licença por Motivo de Doença em Família, identifica o período requerido para 

afastamento, juntando ao requerimento o Atestado Médico do Familiar, Laudo Médico, 

Documento de Comprovação do Grau de Parentesco, nos termos do Art. 119 da Lei 

Complementar nº 68/92, com comprovação de Junta Medica Oficial e protocola na 

Secretaria Geral -ALE/RO.  

16.2 A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos e despacha para a Superintendência de Recursos Humanos, para 

abertura de processo administrativo. 

16.3 A Superintendente de Recursos Humanos, procede a abertura de processo 

administrativo, autua os documentos e despacha ao Departamento de Cadastro, 

Informações e Suporte Previdenciário para juntada de documentos. 

16.4 O Diretor do Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário, recebe e instrui o processo com a Ficha Cadastral/Funcional 

atualizada, e despacha a Superintendente de Recursos Humanos para demais 

providencias. 

16.5 A Superintendência de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Advocacia Geral para manifestação jurídica. 

16.6 A Advocacia Geral recebe o processo, analisa os documentos que o instruem 

e emite Parecer Jurídico quanto a concessão de Licença por Motivo de Doença em 

Família e despacha a Secretaria Geral para conhecimento. 

16.7 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário, conhece o Parecer e 

homologa, retornando os autos do processo a Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias.  
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16.8 A Superintendente de Recursos Humanos recebe os autos, elabora o Ato de 

concessão e encaminha a Secretaria Geral para assinatura. 

16.9 A Secretaria Geral, assina o Ato de Concessão e retorna à Superintendência 

de Recursos Humanos para providenciar a sua publicação. 

16.10 A Superintendente de Recursos Humanos envia processo administrativo à 

Divisão de Publicações e Anais, para publicação do Ato de Concessão em Diário 

Oficial da ALE/RO.  

16.11 A Divisão de Publicações e Anais, efetiva a publicação do Ato de Concessão 

de Licença por Motivo de Doença em Família, emite o documento, junta ao processo 

administrativo, despacha a Superintendência de Recursos Humanos para 

providencias. 

16.12 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe os autos do processo e 

despacha a Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para exclusão do 

Auxilio Transporte. 

16.13 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, analisa os 

documentos que instruem os autos do processo, em especial, o Parecer Jurídico, 

autorização da autoridade competente, a confirmação de autorização da licença em 

período não superior a 90 (noventa) dias, prorrogados por mais 90 (noventa) dias, nos 

termos do Art. 119, § 2º, da Lei Complementar nº 68/92,  registra no sistema de gestão 

de pessoas e folha de pagamento, a exclusão do benefício de vale transporte pelo 

período de gozo da licença, e despacha para o Departamento de Cadastro, 

Informações e Suporte Previdenciário. 

16.14 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte recebe os autos do 

processo e providencia a atualização da ficha cadastral/funcional, emite documento, 

autua no processo e despacha a Superintendente de Recursos Humanos. 

16.15 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha o processo ao setor de 

lotação do servidor interessado para ciência do mesmo e do chefe imediato, após 

determina ao Departamento de Cadastro, Informações e Suporte, a guarda 

processual. 

17 ROTINAS PARA CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA 
INTERESSE PARTICULAR 
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A concessão da Licença para Interesse Particular, nos termos dos Arts.  

116 e 128 da Lei Complementar nº 68/92 (RONDONIA), com redação dada pela Lei 

Complementar 221/99 (RONDONIA). 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para Concessão de Licença Sem 

Remuneração para Interesse Particular, as que seguem; 

17.1 O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a concessão da 

Licença Sem Remuneração Para Interesse Particular, nos termos Arts.  116 e 128 da 

Lei Complementar nº 68/92 (RONDONIA), com redação dada pela Lei Complementar 

221/99 (RONDONIA), e protocola na Secretaria Geral -ALE/RO, apresentando no ato 

do requerimento o comprovante de Residência atualizado, cópia do RG e CPF. 

17.2 A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos, toma ciência da solicitação da Licença Sem Remuneração Para 

Interesse Particular e despacha para a Superintendência de Recursos Humanos, para 

abertura de processo administrativo. 

17.3 A Superintendência de Recursos Humanos, por meio de seu Superintendente 

de Recursos Humanos, procede a abertura de processo administrativo, autua os 

documentos iniciais e despacha ao Departamento de Cadastro, Informações e 

Suporte Previdenciário para juntada de documentos  

17.4 Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, recebe o 

processo administrativo, emite e autua a ficha funcional e cadastral do servidor, e 

despacha a Superintendente de Recursos Humanos para demais providencias. 

17.5 A Superintendência de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Advocacia Geral para manifestação jurídica, quanto ao requerido. 

17.6 A Advocacia Geral recebe o processo, analisa os documentos que o instruem 

e emite Parecer Jurídico quanto a Concessão de Licença Sem Remuneração para 

Interesse Particular, e despacha a Secretaria Geral para conhecimento. 

17.7 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário Geral, conhece o Parecer 

Jurídico e acolhe as orientações nele contidas, homologa o Parecer Jurídico e 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos, para providencias. 
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17.8 A Superintendente de Recursos Humanos, encaminha ao Departamento de 

Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, para elaborar o Ato de Concessão 

de Licença.  

17.9 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, emite o 

Ato de Concessão de Licença Sem Remuneração Para Interesse Particular, autua nos 

autos do processo administrativo e despacha a Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias. 

17.10 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, recebe o processo e 

despacha a Secretaria Geral, para ciência e assinatura do Ato. 

17.11 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário Geral, assina o ato de 

concessão de licença em favor do servidor interessado e despacha a 

Superintendência de Recursos Humanos – SR/RO, para providencias quanto a 

publicação. 

17.12 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, recebe o processo e o 

ato assinado, despacha à Divisão de Publicação e Anais para publicação do ato de 

cedência em Diário Oficial Eletrônico – DOE. 

17.13 A Divisão de Publicação e Anais, procede a publicação em DO-e-ALE/RO, 

autua o Ato de Concessão da Licença e despacha à Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias. 

17.14 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, recebe o processo 

administrativo, confere o Ato publicado, e despacha ao Departamento de  Gestão de 

Pessoal e Folha de Pagamento para providencias junto a Folha de Pagamento.  

17.15 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, no âmbito da 

Gerencia Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento de Pessoal e Folha de 

Pagamento procede a exclusão do servidor em folha de pagamento, certifica nos 

autos do processo a exclusão do(a) servidor(a), e despacha a Divisão de Gestão de 

Pessoal, Estatutário e Comissionado para atualização na ficha funcional e cadastral.  

17.16 O chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, estatutário e Comissionado, 

atualizada a ficha funcional/cadastral, emite o documento, autua nos autos do 

processo e despacha a Superintendência de Recursos Humanos – SRH/ALE-RO 
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17.17 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, analisa e confirma todos 

os procedimentos adotados e documentos que instruem os autos e dá ciência ao 

servidor acerca da conclusão processual, despacha para  

17.18 em seguida arquivamento dos autos.  

17.19 Encaminhar memorando comunicando ao setor que o servidor se encontra 

lotado acerca da concessão da licença.    

18 ROTINAS PARA CONCESSÃO E PAGAMENTO DO AUXILIO CRECHE 
 

A concessão do Auxílio Creche, encontra previsão de concessão de acordo 

com previsto no Art.  14 da Lei Complementar nº 731/13, alterado pela Lei 

Complementar Nº 796/14, posteriormente alterado pela Lei Complementar Nº. 975/18, 

bem como o disposto no Ato Nº 002/2015 -MD/ALE, publicado em DO-e-ALE/RO. 

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para concessão de Auxilio Creche, as que 

seguem: 

18.1 O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a concessão do 

Auxílio Creche, juntando o registro de nascimento do dependente ou Termo de 

Guarda de Menor, comprovante de matricula em instituição especifica, e protocola na 

Secretaria Geral -ALE/RO. 

18.2 O Secretário Geral, recebe, conhece os documentos e despacha para a 

Superintendência de Recursos Humanos, para abertura de processo administrativo. 

18.3 A Superintendência de Recursos Humanos recebe o requerimento e os 

documentos protocolizado na Secretaria Geral, determina abertura de processo 

administrativo, autua os documentos e encaminha ao Departamento de Cadastro, 

Informações e Suporte Previdenciário. 

18.4 O Diretor do Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário, recebe processo administrativo com pedido de concessão de auxilio 

creche, nos termos dos no Art.  14, da Lei Complementar nº 731/13, alterado pela Lei 

Complementar Nº 796/14, posteriormente alterado pela Lei Complementar Nº. 975/18, 

bem como o disposto no Ato Nº 002/2015 -MD/ALE, publicado em DO-e-ALE/RO, e 
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autua a ficha funcional/cadastral do servidor, ficha financeira e despacha a 

Superintendência de Recursos Humanos para providencias. 

18.5 A Superintendência de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Advocacia Geral para manifestação jurídica, quanto ao requerido. 

18.6 A Advocacia Geral recebe o processo, analisa os documentos que o instruem 

e emite Parecer Jurídico quanto a Concessão do Auxílio Creche, e despacha a 

Secretaria Geral para conhecimento. 

18.7 O Secretário Geral, conhece o Parecer Jurídico e acolhe as orientações nele 

contidas, homologa o Parecer Jurídico e despacha a Superintendência de Recursos 

Humanos, para providencias. 

18.8 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe os autos do processo e 

despacha a Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para elaboração 

de memória de cálculo. 

18.9 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, analisa os autos do 

processo, confere as certidões, Parecer Jurídico, autorização da autoridade 

competente, demonstra o valor do beneficio a ser concedido e implantado em folha 

de pagamento e despacha a Superintendência de Recursos Humanos. 

18.10 A Superintendente de Recursos Humanos, conhece as informações autuadas 

no processo e despacha ao Secretário Geral para autorização da despesa com 

pagamento do Auxilio Creche. 

18.11 O Secretário Geral, toma ciência dos cálculos de inclusão em folha de 

pagamento da concessão do Auxílio Creche, se manifesta pela autorização do 

pagamento, com despacho a Superintendência de Recursos Humanos para demais 

providencias.  

18.12 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha os autos do processo 

para a Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, para inclusão em folha 

de pagamento. 

18.13 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, confirma a 

autorização de lançamento da despesa e registra no sistema de gestão de pessoas e 

folha de pagamento, emite a ficha financeira atualizada e despacha a 

Superintendência de Recursos Humanos. 
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18.14 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha a Divisão de Gestão de 

Pessoal, Estatutário e Comissionado para atualização na ficha funcional e cadastral.  

18.15 A Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e Comissionado, recebe o 

processo administrativo, atende a determinação superior, lança as informações na 

ficha funcional/cadastral, emite documento atualizado, autua no processo e despacha 

para a Superintendência de Recursos Humanos.  

18.16 A Superintendência de Recursos Humanos, despacha o processo ao setor de 

lotação do servidor interessado para ciência do mesmo e do chefe imediato, após 

determina ao Departamento de Cadastro, Informações e Suporte, a guarda 

processual. 

19 ROTINAS PARA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLITICA 
DE SERVIDOR  

 

A concessão de Licença para Atividade Política, nos termos dos artigos 116 

e 122, da Lei Complementar Estadual Nº 68/92 c/c a Lei Complementar nº. 64/90.  

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para concessão de Licença para Atividade 

Política de Servidor, sem prejuízo de normas legais que legislem sobre o tema, as que 

seguem: 

19.1 O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a concessão de 

Licença para Atividade Política, nos termos dos artigos 116 e 122, da Lei 

Complementar Estadual Nº 68/92 c/c a Lei Complementar nº. 64/90 e protocola na 

Secretaria Geral. 

19.2 A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos e despacha para a Superintendência de Recursos Humanos, para 

abertura de processo administrativo. 

19.3 A Superintendente de Recursos Humanos, procede a abertura de processo 

administrativo, autua os documentos e despacha ao Departamento de Cadastro, 

Informações e Suporte Previdenciário para juntada de documentos. 

19.4 O Diretor do Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário, recebe e instrui o processo com a Ficha Cadastral/Funcional 
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atualizada, e despacha a Superintendente de Recursos Humanos para demais 

providencias. 

19.5 . A Superintendência de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Advocacia Geral para manifestação jurídica. 

19.6 A Advocacia Geral recebe o processo, analisa os documentos que o instruem 

e emite Parecer Jurídico quanto a concessão de Licença para Atividade Política de 

Servidor e despacha a Secretaria Geral para conhecimento. 

19.7 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário, conhece o Parecer e 

homologa, retornando os autos do processo a Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias.  

19.8 A Superintendente de Recursos Humanos recebe os autos e despacha a 

Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário para elaborar o Ato 

de Concessão de Licença.  

19.9 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, emite o 

Ato de Concessão de Licença Para Atividade Política de Servidor, autua nos autos do 

processo administrativo e despacha a Superintendência de Recursos Humanos para 

demais providencias. 

19.10 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, recebe o processo e 

despacha a Secretaria Geral, para ciência e assinatura do Ato. 

19.11 O Secretário Geral, assina o ato de concessão de licença em favor do servidor 

interessado e despacha a Superintendência de Recursos Humanos – SR/RO, para 

providencias quanto a publicação. 

19.12 A Superintendente de Recursos Humanos -ALE/RO, recebe o processo e o 

ato assinado, despacha à Divisão de Publicação e Anais para publicação do ato de 

cedência em Diário Oficial Eletrônico – DOE. 

19.13 A Divisão de Publicação e Anais, procede a publicação em DO-e-ALE/RO, 

autua o Ato de Concessão da Licença e despacha à Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias, no prazo de até 2 (dois) dias, após seu 

recebimento. 

19.14 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe os autos do processo e 

despacha a Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento para exclusão do 

Auxilio Transporte. 
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19.15 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, analisa os 

documentos que instruem os autos do processo, em especial, o Parecer Jurídico, 

autorização da autoridade competente, a confirmação de autorização da licença, 

prazo de retorno as atividades funcionais, nos termos do disposto nos termos dos Arts.  

116 e 122, da Lei Complementar Estadual Nº 68/92 c/c a Lei Complementar nº. 64/90, 

registra no sistema de gestão de pessoas e folha de pagamento, a exclusão do 

benefício de vale transporte pelo período de gozo da licença, e despacha para o 

Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário. 

19.16 O Departamento de Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário, atualiza 

a ficha funcional/cadastral, com as anotações de licença para atividade política e 

exclusão de benefício do auxilio transporte e despacha a Superintendência de 

Recursos Humanos. 

19.17 A Superintendência de Recursos Humanos, recebe o processo administrativo 

e despacha ao setor de lotação do interessado, para ciência do servidor e de seu 

chefe imediato. 

19.18 Compete ao Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário, acompanhar o cumprimento de prazo estabelecido na licença 

concedida, após vencido o período eleitoral, acompanhar do servidor às atividades 

laborais, por meio de documento expedido pelo setor de lotação do mesmo e 

despachar a Superintendência de Recursos Humanos para demais providencias. 

19.19 A Superintendente de Recursos Humanos, pós retorno do servidor, determina 

ao Gerente de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, a inclusão do benefício de 

auxilio transporte em favor do servidor interessado. 

19.20 A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, providencia a 

inclusão de benefício de auxilio transporte em favor do servidor interessado, na Folha 

de Pagamento e despacha o processo a Divisão de Divisão de Gestão de Pessoal, 

Estatutário e Comissionado para atualização dos dados funcionais. 

19.21 O Chefe da Divisão de Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e 

Comissionado, recebe o processo administrativo e atualiza a ficha funcional/cadastral 

do servidor, com juntada de todos os documentos extraídos do processo 

administrativo, ficando sob sua guarda todos os documentos. 

e-DOC 218816AB

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 218816AB

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 

Controladoria Geral – CG/ALE-RO 

Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento – ALE-RO 

45 
 

19.22  Compete a Superintendente de Recursos Humanos, diligenciar a concessão 

da licença de que trata este item, nos casos de servidores que exerçam cargo em 

comissão, adotando as providencias imediatas de exoneração do cargo comissionado 

ocupado, no mesmo período em que ocorrer a concessão da licença; 

20 ROTINAS PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDOR 
EFETIVO APOSENTADO 
 

As Verbas rescisórias aos servidores efetivos aposentados, encontra 

amparo legal conforme os artigos 98, 110, 103 e 123 da Lei Complementar nº 68/92,  

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para pagamento de verbas rescisórias de 

servidor efetivo aposentado, sem prejuízo de normas legais que legislem sobre o 

tema, as que seguem: 

20.1 O servidor efetivo interessado requer, conforme modelo da SRH, o pagamento 

de verbas rescisórias por aposentadoria, nos termos dos artigos 98, 110, 103 e 123 

da Lei Complementar nº 68/92, juntado a copia da publicação do Ato de Aposentadoria 

publicado em Diário Oficial do Estado e protocola na Secretaria Geral -ALE/RO.  

20.2 A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos e despacha para a Superintendência de Recursos Humanos, para 

abertura de processo administrativo. 

20.3 A Superintendente de Recursos Humanos, procede a abertura de processo 

administrativo, autua os documentos e despacha ao Departamento de Cadastro, 

Informações e Suporte Previdenciário para juntada de documentos. 

20.4 O Diretor do Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário, recebe e instrui o processo com a Ficha Cadastral/Funcional 

atualizada, Mapa de Tempo de Serviço, Relatório de Férias, Quadro Demonstrativo 

de Licença Prêmio Por Assiduidade e Certidão Demonstrativa dos Direitos Rescisórios 

e despacha a Superintendente de Recursos Humanos para demais providencias. 

20.5 A Superintendente de Recursos humanos, recebe o processo, analisa os 

documentos e despacha ao Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. 

20.6 O Diretor do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, conhece o teor do 

solicitado, analisa pendencias as possíveis pendencias relacionadas a guarda de bens 
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e emite a certidão exigida no Anexo XIII, da Instrução Normativa N. 006/CG/ALE/2020, 

obedecendo o prazo estabelecido na IN e despacha a Corregedoria Geral para 

manifestação. 

20.7 A Corregedoria Geral, recebe o processo, diligencia a ocorrência de processo 

administrativo de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar em 

andamento e emite a Certidão de Nada Consta nos termos do Anexo XIV, da Instrução 

Normativa N. 006/CG/ALE/2020, obedecendo o prazo estabelecido na IN e despacha 

a Superintendência de Finanças para manifestação. 

20.8 O Superintendente de Finanças, recebe e conhece o processo administrativo 

e despacha ao Departamento de Contabilidade para emissão de Certidão de Nada 

Consta de Pendencias. 

20.9 O Diretor do Departamento de Contabilidade, conhece os autos do processo, 

diligencia o Sistema Integrado de Contabilidade, o Sistema de Diárias e confirma a 

inexistência de pendencia de prestação de contas de diárias ou suprimento de fundos 

e emite certificação de nada consta, nos termos do Anexo XV, da Instrução Normativa 

N. 006/CG/ALE/2020, obedecendo o prazo estabelecido na IN e despacha a 

Superintendência de Finanças. 

20.10 O Superintendente de Finanças, recebe de despacha o processo 

administrativo a Superintendência de Recursos Humanos – ALE/RO, para 

providencias. 

20.11 A Superintendência de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Advocacia Geral para manifestação jurídica. 

20.12 A Advocacia Geral recebe o processo, analisa os documentos que o instruem 

e emite Parecer Jurídico quanto a pagamento de verbas rescisórias por aposentadoria 

e despacha a Secretaria Geral para conhecimento. 

20.13 A Secretaria Geral, por meio do seu Secretário, conhece o Parecer e 

homologa, retornando os autos do processo a Superintendência de Recursos 

Humanos para demais providencias.  

20.14 A Superintendente de Recursos Humanos recebe e despacha o processo 

administrativo a Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, para que elaboração de 

cálculo das verbas rescisórias. 

e-DOC 218816AB

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 218816AB

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 

Controladoria Geral – CG/ALE-RO 

Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento – ALE-RO 

47 
 

20.15 A Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, confere os 

documentos, em especial os saldos de salários, períodos de licença prêmio não 

gozada,  períodos aquisitivos de férias integrais ou proporcionais não gozadas, 

Decimo Terceiro Salário  integral ou proporcional, dentre outros documentos que 

achar necessário examinar, elabora a planilha de cálculos de verbas rescisórias, 

destaca as deduções previdenciárias e tributarias e despacha a Superintendência de 

Recursos Humanos, para providencias. 

20.16 A Superintendente de Recursos Humanos recebe os autos do processo, 

examina os documentos, toma ciência dos cálculos elaborados e despacha a 

Controladoria Geral, para emissão de Parecer de Auditoria. 

20.17 A Controladoria Geral, analisa os documentos que instruem os autos, 

confirma saldo férias se existente, saldos de salários, períodos de licença prêmio não 

gozada,  períodos aquisitivos de férias integrais ou proporcionais não gozadas, 

Decimo Terceiro Salário  integral ou proporcional, dentre outros documentos que 

achar necessário examinar, confirma os cálculos de verbas rescisórias,  e os valores 

das  deduções previdenciárias e tributárias (IRPF), emite Parecer de Auditoria e 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos, para providencias. 

20.18 A Superintendência de Recursos Humanos SRH-ALE-RO, recebe o processo 

administrativo, conhece e cumpre o contido no Parecer de Auditoria e despacha ao 

Secretário Geral, para deliberação. 

20.19 O Secretário Geral, toma ciência dos autos processuais, do Parecer de 

Auditoria e se manifesta pelo pagamento da despesa, expedindo o documento 

constante do Anexo XVII, da Instrução Normativa, nº 006/CG/ALE-RO/2020 e 

despacha a Superintendência de Recursos Humanos. 

20.20 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe os autos processuais, 

confere os documentos que o instruem, toma ciência da manifestação do gestor e 

despacha a Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento para inclusão das 

verbas rescisórias em folha de pagamento 

20.21 A Gerencia de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, recebe os autos 

conhece e cumpre as orientações do Parecer de Auditoria e da autorização da 

despesa, promove a inclusão em folha de pagamento, emite a Ficha Financeira 

atualizada e despacha a Superintendência de Recursos Humanos. 
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20.22 A Superintendente de Recursos Humanos, recebe o processo, confere os 

documentos e o cumprimento de todos os requisitos e despacha a Divisão de Gestão 

de Pessoal, Estatutário e Comissionado. 

20.23 O Chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, estatutário e Comissionado, 

recebe o processo e atualiza a ficha funcional e cadastral e faz a guarda processual. 

21 ROTINAS PARA CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO 
PECUNIÁRIO 
 

A conversão de 1/3 em abono pecuniário, é facultado ao servidor, desde 

que requerido com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme disciplinado 

no Art.  113, da Lei Complementar nº 68/92(RONDONIA).  

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, para pagamento da conversão de 1/3 de 

férias em abono pecuniário, sem prejuízo de normas legais que legislem sobre o tema, 

as que seguem: 

21.1 O servidor interessado requer, conforme modelo da SRH, a conversão de 

(terço) férias, com antecedência mínima 60 (sessenta) dias, conforme disciplinado no 

Art.  113, da Lei Complementar nº 68/92(RONDONIA), acompanhado de documento 

de ciência do chefe imediato e protocola na Secretaria Geral.  

21.2 A Secretaria Geral, por meio de seu Secretário Geral, recebe, conhece os 

documentos e despacha para a Superintendência de Recursos Humanos, para 

abertura de processo administrativo. 

21.3 A Superintendência de Recursos Humanos recebe o requerimento 

protocolizado na Secretaria Geral, e analisa o que segue:  

21.4 20.3.1. Se o Secretário Geral, manifestar-se pela negativa da conversão de 

(terço) férias, remete o documento ao setor de lotação do servidor, para ciência da 

decisão superior. 

21.5 20.3.2. Se o Secretário Geral, manifesta-se pela autorização da concessão da 

conversão de (terço) férias, abre processo administrativo para essa finalidade, 

juntando os documentos o instruem o processo e encaminha ao Departamento de 

Cadastro, Informações e Suporte Previdenciário. 
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21.6 20.4.      O Diretor do Departamento de Cadastro, Informações e Suporte 

Previdenciário, recebe e instrui o processo com a Ficha Cadastral/Funcional, Ficha 

Financeira, Programação de Férias do setor de lotação e despacha a Superintendente 

de Recursos Humanos para demais providencias. 

21.7 20.5.   A Superintendente de Recursos Humanos, recebe o processo, analisa 

os documentos e despacha a Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento 

para inclusão em Folha de Pagamento. 

21.8 20.6.    A Gerência de Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento, recebe o 

processo, analisa os documentos que o instruem, em especial, o período de gozo de 

férias informado e o cumprimento do prazo para requerimento da conversão, inclui em 

folha de pagamento e despacha a Superintendente de Recursos Humanos. 

21.9 20.7.   A Superintendente de Recursos Humanos, recebe o processo, confere 

os documentos, cumprimento de todos os requisitos e despacha a Divisão de Gestão 

de Pessoal, Estatutário e Comissionado. 

21.10 20.8.     O Chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Estatutário e 

Comissionado, recebe o processo e atualiza a ficha funcional/cadastral e faz a guarda 

processual. 

22 ROTINAS PARA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 
E PARLAMENTARES 

 

Para fins de controle de gestão de pessoal, limite de gastos e controles 

previdenciários a emissão da Folha de pagamento mensal, considerará os vínculos 

de lotação por vinculo Celetista, Estatutário, Comissionado da Administração, 

Comissionado da Cota de Deputados, Deputados, Assessoramento e Direção de 

Gabinete, Cedidos e  Pensionistas de Deputados.  

São procedimentos e rotinas a serem observadas e cumpridas pela 

Superintendência de Recursos Humanos, por meio do Gestor de Pessoas e Folha de 

Pagamento, sem prejuízo de normas legais que legislem sobre o tema, as que 

seguem: 

22.1 Ao processar a folha mensal de pagamento de pessoal, a Gerencia de Gestão 

de Pessoas e Folha de Pagamento, deve adotar as seguintes rotinas, de forma a 

garantir a sua conformidade e a integridade, conforme a seguir.   
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22.2  Conferir a atestar todos os documentos de nomeação de servidores, de 

acordo com o disposto na Lei Nº 1056/2020, ou outra normativa legal que vier a lhe 

substituir na integralidade ou na parcialidade, devidamente implantados e registrados 

no Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Pessoal, considerando seus 

vínculos de lotação.  

22.3 Conferir e atestar os documentos de autorização de alteração de cargos e 

salários, expedidos pelo Presidente, Secretário Geral e demais parlamentares, 

implantando os ajustes no Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Pessoal.  

22.4 Emitir a Folha de Pagamento por meio de software especifico para essa 

finalidade e adotado no âmbito da SRH, de acordo com a base de dados de 

servidores, implantados mensalmente, por vinculo de pessoal. 

22.5 Elaborar a operacionalização, emissão e conferência da folha de pagamento 

dos Deputados, servidores estatutários, comissionados, cedidos, celetistas e 

pensionistas de deputados, tem por base documental os atos de nomeação, 

exoneração e alterações de cargos e salários, de acordo com a referência do cargo. 

22.6 Promover lançamentos mensais referente a 1/3 de férias, adicional noturno, 

adiantamento de 13º salário do aniversariante do mês, tendo como documento de 

suporte os memorandos de solicitação, requerimentos e escala de férias e encaminhar 

relatório mensal ao departamento de contabilidade para que possa provisionar 

contabilmente dentro do período de competência.  

22.7 Emitir mensalmente a folha de pagamento por vínculo: Celetista, Estatutário, 

Comissionado da Administração, Comissionado da Cota de Deputados, Deputados, 

Assessoramento e Direção de Gabinete, Cedidos e Pensionistas de Deputados.  

22.8 Emitir relatório das consignações efetuadas, a serem recolhidas em favor de 

terceiros, sendo os empréstimos bancários de acordo com a instituição bancaria, 

planos de saúde e a previdência empregado, encaminhando em processo 

administrativo próprio para essa finalidade.  

22.9   Emitir em relação a pensões e empréstimos bancários, planos de saúde e 

retenções judiciais, por vinculo de folha e encaminhar ao Departamento de 

Contabilidade para demais providencias contábeis que se fizerem necessárias.  

22.10   Gerar e certificar os arquivos de remessa de folha de pagamento mensal, 

com autorização da Superintendente de Recursos Humanos e enviar a 
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Superintendência de Finanças para as providências quanto ao pagamento da 

despesa.   

22.11   Acompanhar os arquivos enviados a instituição bancaria relativa a folha de 

pagamento por competência, sendo o arquivo de remessa/envio e o de retorno, 

promovendo o controle mensal de servidores que estejam com salários bloqueados, 

fazendo juntada de tais relatórios de controle de gestão de folha no processo 

administrativo eletrônico e/ou físico.  

22.12 Manter todos os arquivos de controle gerencial de atos e fatos ocorridos na 

gestão de pessoas, organizados por mês de competência e disponibilizar de imediato 

tais informações a Controladoria Geral sempre que solicitados.  

22.13 Emitir as guias das obrigações previdenciárias do empregado e parte patronal 

para fins de retenção e recolhimento de INSS, FGTS e dos Regimes de Previdência 

Própria, colher autorização da Superintendente de Recursos Humanos e encaminhar 

a Superintendência de Finanças para providencias, certificando-se posteriormente 

que todas as obrigações previdenciárias e fiscais foram apropriadas, retidas e 

recolhidas dentro do mês de competência da despesa. 

22.14 Manter controle mensal e anual sobre o índice do FAP/RAT, para garantir a 

fidedignidade dos valores incidentes sobre a contribuição patronal de INSS sobre a 

folha bruta. 

22.15 Encaminhar anualmente, até o mês de competência de novembro, o relatório 

de acompanhamento do índice de FAP/RAT, certificando que o índice atribuído a 

Assembleia Legislativa de Rondônia, encontra-se de acordo com o estabelecido pelo 

Ministério da Previdência, após o de acordo da Superintendente de Recursos 

Humanos, a Secretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, bem como integrar os 

processos administrativo de folha de pagamento mensal de servidores. 

22.16  

22.17 Após praticar todos os atos referente a geração mensal da folha de 

pagamento, conforme disposto no art. 2º, desta normativa, após o de acordo da 

Superintendente de Recursos Humanos, encaminhando ao Ordenador de Despesa, 

por meio eletrônico de processo eletrônico, para autorização empenhamento e de 

pagamento da despesa.  
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22.18 22.18.    Compete a Superintendência de Recursos Humanos – SRH/ALE-RO, 

realizar a guarda de todos os documentos e processos administrativos relacionados 

aos atos de gestão de pessoas e folha de pagamento, para consultas e buscas 

documentais de interesse judicial, de órgão de controle externo e do servidor, podendo 

proceder ao arquivamento após atender o contido no sub item 1.18.1.1. 

22.19 22.20.    O prazo de guarda de documentos de que trata o sub item 1.18.1. 

deverá ser estabelecido por edição de norma legal no âmbito estadual, que estabeleça 

Código de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos Públicos. 

 

23 ROTINAS DE EMPENHAMENTO DA DESPESA DA FOLHA DE 
PAGAMENTO NO AMBITO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
– SPO 
 

Compete a Secretaria de Planejamento e Orçamento, dentro das suas 

atribuições de planejamento e orçamento, fazer cumprir as rotinas de execução 

orçamentária da gestão de pessoas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 

de Rondônia, nos termos da Lei Complementar nº 1056/2020 (RONDÔNIA)  e das 

Instruções Normativas nº 006/CG/ALE-RO/2020 e Instrução Normativa N. 

007/CG/ALE-RO/2020, publicadas em DO-e-ALE/RO, nº 063, de 9 de abril de 2020 e 

Instrução Normativa N. 007/CG/ALE-RO/2020., adotar as seguintes rotinas de folha. 

23.1 Classificar a folha de pagamento bruta, por vínculos, encaminhada pela 

Superintendência de Recursos, nos termos do Plano Plurianual, da Lei Orçamentária 

Anual, e do quadro de detalhamento da despesa, por natureza e ação orçamentária.  

23.2 São considerados vínculos de folha de pagamento, Celetista, Estatutário, 

Comissionado da Administração, Comissionado da Cota de Deputados, Deputados, 

Assessoramento e Direção de Gabinete, cedidos (à disposição) e Pensionistas de 

Deputados.  

23.3 Conciliar e confirmar os valores individuais de cada verba remuneratória, por 

vinculo, atestando os valores informados parciais e totais de forma a confirmar o 

arquivo Resumo de Folha.  

e-DOC 218816AB

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 218816AB

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 

Controladoria Geral – CG/ALE-RO 

Manual de Rotinas de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento – ALE-RO 

53 
 

23.4 Classificar os encargos patronais informados no Relatório de Contribuição 

Previdenciária que acompanha o Resumo da Folha, identificado os valores relativos a 

contribuição da empresa (Assembleia Legislativa), inclusive a contribuição de RAT. 

23.5 Além das verbas são lançados e classificados também, os valores dos 

encargos patronais obtidos a partir do relatório “Contribuição Previdenciária” que 

acompanha o resumo da folha de pagamento; 

23.6 Confrontar e conciliar o resumo da folha de pagamento bruta, com os valores 

de cada verba e seus respectivos encargos incidentes. 

23.7 Executar a despesa orçamentaria no Sistema Contábil ou outro que vier a lhe 

substituir adotando os seguintes procedimentos: 

23.8 Emitir Reserva Orçamentária da folha bruta mensal, de acordo com os 

vínculos e classificações da natureza da despesa. 

23.9 22.7.2.    Emitir Documento de Empenho de acordo com os valores por 

vínculos e classificação da despesa, com detalhamento do sub item da natureza da 

despesa. 

23.10 Após a emissão e impressão das Notas de Crédito – NCs e das Notas de 

Empenho – NE, certificar a documentação e encaminhar ao Ordenador de Despesa 

para certificação da despesa empenhada. 

23.11 Juntar aos autos do processo administrativo de Folha de Pagamento de 

Salários, mensalmente, os documentos de que trata o item 2.7, despachando a 

Superintendência de Finanças para providencias quanto a liquidação e pagamento da 

despesa.  

23.12 Havendo informações de falta de servidores, bem como de devolução de 

salários, com base nas informações geradas pela Superintendência de Finanças, 

emitir Empenho de Anulação Parcial, juntando os documentos nos autos do processo 

administrativo, para providencias quanto ao registro contábil no âmbito do 

Departamento de Contabilidade/SF. 

23.13 Ao final do mês, a Superintendência de Recursos Humanos gera a Guia de 

Previdência Social – GPS e a encaminha por meio de processo específico à 

Superintendência de Finanças para pagamento da obrigação.  

23.14 Havendo diferença de arredondamento entre os valores empenhados e o 

valor gerado pelo sistema GFIP, o processo é encaminhado à Secretaria de 
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Planejamento e Orçamento para que promova à adequação das notas de empenho, 

seja por anulação ou reforço do valor inicialmente empenhado; 

23.15 Emitir, mensalmente, de acordo com as informações exaradas pela 

Superintendência de Recursos Humanos – SRH e de acordo com os processos 

administrativos, empenho de indenizações/rescisões trabalhistas e de 

reconhecimento e pagamento de direitos trabalhistas. 

24 ROTINAS PARA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO AMBITO 
DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

 

Compete ao Departamento de Contabilidade, como estrutura 

organizacional da Superintendência de Finanças, fazer cumprir as rotinas de 

contabilização de atos e fatos relacionados a gestão de pessoas no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 

4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, dos Pronunciamentos Contábeis – CPCs 

aplicados a Contabilidade Pública, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público - NBCASP, da Lei Complementar nº 1056/2020 (RONDÔNIA), das 

Instruções Normativas nº 006/CG/ALE-RO/2020 e Instrução Normativa N. 

007/CG/ALE-RO/2020, publicadas em DO-e-ALE/RO, nº 063, de 9 de abril de 2020. 

Para os procedimentos de liquidação da folha bruta de salários de 

servidores e deputados, bem como rescisões trabalhistas, adotar as seguintes rotinas. 

24.1 Receber da Superintendência de Finanças, os processos administrativos de 

folha de pagamento mensal empenhada, confrontar e conciliar os resumos da Folha 

Bruta mensal com as notas de empenho, por vínculos de forma a garantir a 

compatibilidade da classificação da despesa e demais verificações conforme disposto 

no art. 63, da Lei n. 4.320/64 e atender as seguintes rotinas mínimas. 

24.2 Para Liquidação de Folha Bruta, conferir a descrição das verbas trabalhistas 

em relação ao elemento de despesa na Nota de Empenho, e classifica na conta 

contábil correspondente a despesa. 

24.3 Fazer juntada ao processo físico ou eletrônicos de todos os documentos de 

liquidação expedidos pelo Departamento de Contabilidade e encaminhar ao 

Departamento Financeiro, para demais providencias.  
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24.4 Identificar e se manifestar oficialmente nos autos do processo quanto a 

necessidade, devidamente justificada e esclarecida, bem como a informação de 

valores a serem objeto de retificação por incompatibilidade de resumo da folha e o 

empenho, passível de retificação orçamentaria, a ser encaminhada a Secretaria de 

Planejamento e Orçamento – SPO/ALE-RO, para demais providencias. 

24.5 Promover a anulação parcial da liquidação da despesa, em relação aos 

descontos de devolução de salários em geral, de acordo com o resumo da folha de 

pagamento, por meio de DL de anulação parcial da liquidação e encaminhar a 

Secretaria de Planejamento e Orçamento para providencias de anulação parcial do 

empenho. 

24.6 Secretaria de Planejamento e Orçamento, recebe o processo, promove a 

anulação parcial da despesa, emitir Nota de Empenho de Anulação parcial, junta o 

documento e despacha para o Departamento de Contabilidade. 

24.7 O Departamento de Contabilidade recebe o processo, verifica os documentos 

de anulação parcial da liquidação da despesa, emite e anexa o Relatório de Situação 

de Empenho, para demonstrar que as etapas de execução da despesa no que se 

refere a empenho e liquidação estão compatíveis. 

24.8 Para apropriação anual e atualização mensal de encargos sobre a folha, o 

Departamento de Contabilidade, procede a abertura de processo administrativo e 

encaminha a Superintendência de Recursos Humanos, para informações. 

24.9 A Superintendência de Recursos Humanos, recebe o processo, informa os 

valores previstos a serem apropriados, de acordo com a programação de férias e 

décimo terceiro salário anual, e mensalmente atualiza as informações e despacha ao 

Departamento de Contabilidade para providencias. 

24.10 O Departamento de Contabilidade, recebe as informações, registra o valor 

inicial previsto com gastos de férias e decimo terceiro salário, por exercício, na conta 

de apropriações, e mensalmente promove os ajustes contábeis de acordo com as 

informações emitidas pelo SRH, com amortização mensal de acordo com os 

pagamentos realizados. 

24.11 Gerar e juntar aos autos do processo administrativo de folha de pagamento, 

sendo eles a Nota de Lançamento da Apropriação – NL para fins de crédito, e a Nota 

do Sistema – NS, gerada na emissão do empenho para fins da liquidação da despesa 
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à débito, ou outra nomenclatura de documento contábil a ser definido por adoção de 

novo sistema contábil, orçamentário e financeiro do Estado de Rondônia. 

24.12 Emitir Balancete de Verificação Contábil, Analisar as contas contábeis, com a 

finalidade de verificar a possível ocorrência de valores atípicos e relevantes 

registrados contabilmente, com identificação de fato gerador e classificação contábil.  

24.13 Acompanhar a execução de Restos a Pagar, relacionados a folha de 

pagamento, identificando os saldos pendentes de liquidação em relação aos Restos 

a Pagar Não Processados – RPNP, com comunicação ao Superintendente de 

Finanças para providencias quanto a anulação ou liquidação dos valores junto a 

Secretaria Administrativa. 

24.14 Informar a Superintendência de Finanças, mensalmente, os valores retidos na 

Conta de Consignações a Pagar, pendentes de recolhimento para conhecimento e 

providencias. 

24.15 Promover ajustes e reclassificações contábeis quando ocorrer inconsistências 

por erro de classificação contábil, devidamente esclarecido por meio de Nota 

Explicativa que circunstancie os fatos. 

24.16 Emitir Nota Explicativa para fatos atípicos ou relevantes para ingressos de 

receitas ou de dispêndio de recursos.  

25 ROTINAS DA FOLHA DE SALARIOS NO AMBITO DO DEPARTAMENTO 
FINANCEIRO 

 

Compete ao Departamento de Finanças, como estrutura organizacional da 

Superintendência de Finanças, fazer cumprir as rotinas de atos e fatos financeiros 

relacionados a gestão de pessoas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, 

dos Pronunciamentos Contábeis – CPCs aplicados a Contabilidade Pública, das 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, da Lei 

Complementar nº 1056/2020 (RONDÔNIA), das Instruções Normativas nº 

006/CG/ALE-RO/2020 e Instrução Normativa N. 007/CG/ALE-RO/2020, publicadas 

em DO-e-ALE/RO, nº 063, de 9 de abril de 2020, adotando as seguintes rotinas; 
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25.1 Conferir, conciliar e confirmar o total empenhado com a total liquidado da 

despesa com folha de salário bruta, de acordo com empenho de valores por vinculo e 

valor total mensal, em sistema contábil estadual. 

25.2  No que se relaciona a Folha Liquida, conferir os valores do arquivo 

encaminhado pela Superintendência de Recursos Humanos em confronto com os 

resumos da folha por processo administrativo e vinculo e despachar ao 

Superintendente de Finanças. 

25.3 Emitir documento de liberação de lote por vínculo, da Folha Liquida, por meio 

do Termo de Liberação de Arquivos de Pagamento, e encaminhar a Superintendência 

de Finanças e Secretário Geral para assinatura dos lotes. 

25.4 Conciliar o extrato bancário da Conta N. 9181.2, conforme arquivo remessa 

de envio com o arquivo de retorno, verificando os valores em trânsito, para fins de 

conciliação bancaria e promover regularização das pendencias. 

25.5 Informar ao Departamento de Contabilidade os valores em trânsito para 

registro no sistema contábil. 

25.6 Executar a regularização do pagamento da Folha Liquida, no Sistema Contábil 

Estadual, por meio de OR – Ordem de Regularização, juntando os documentos aos 

autos do processo. 

25.7 Encaminhar os processos administrativos ao departamento de contabilidade 

para retenção de consignações a pagar, apropriações de encargos da folha e 

anulações parciais referentes aos descontos de pagamentos de devoluções de folha. 

25.8 Após os procedimentos de retenção, a Diretoria Financeira deve emitir 

documento de certificação de retenções e recolhimentos ocorridos no mês, de acordo 

com o tipo e vinculo de folha de pagamento, conforme credor. 

25.9 Emitir relatório de certificação da execução por empenho, liquidação e 

pagamento da despesa com folha de pagamento, de acordo com os vínculos e 

processos administrativos, por meio de relatório do Sistema Contábil do Estado, 

atestando que a execução da despesa foi realizada na íntegra. 

25.10 Acompanhar e certificar o recolhimento das consignações retidas 

mensalmente e em sua totalidade, com juntada de comprovação do cumprimento da 

obrigação nos autos do processo. 
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25.11 Após certificação da despesa, e da pratica de todos os atos e fatos ocorridos 

na despesa com folha de pagamento mensal, encaminhar o processo administrativo 

de folha de pagamento mensal ao Superintendente Financeiro para demais 

providencias. 

26 ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO AMBITO NA 
SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS 
 

26.1. Receber os processos administrativos eletrônicos de folha de pagamento de 

salários mensalmente, por vinculo, já empenhados pela Secretaria de Planejamento 

e Orçamento e encaminhar ao Departamento de Contabilidade para registro da 

liquidação contábil da despesa.  

26.2. Recepcionar os arquivos remessa de folha de salários mensalmente e 

encaminhar ao Departamento Financeiro para conciliação de dados entre o arquivo 

remessa da folha liquida com o processo administrativo, bem como a conciliação com 

o liquido da folha com base nos resumos informados no processo de folha de 

pagamento. 

26.3. Manter banco de dados atualizado de valores em trânsitos e de todas as 

ocorrências registradas em documentos expedidos pela SRH e Secretaria Geral, 

diariamente. 

26.4. Recepcionar os processos após a liquidação da despesa enviados pelo 

Departamento de Contabilidade. 

26.5. Receber os arquivos de liberação de lotes e o Oficio de valores em trânsitos 

elaborado pelo Departamento Financeiro com base no memorando da SRH/ALE, para 

assinatura junto ao Ordenador de Despesas e envio do pagamento liquido da folha ao 

banco. 

26.6. Assinar a liberação de lote, em conjunto com o Ordenador de Despesa, por 

meio de APP – Banco do Brasil ou outra Instituição Financeira. 

26.7. Assinar e enviar o arquivo remessa a Instituição bancária, por meio da 

Assinatura de Transação Pendente – Resumo. 

26.8. Encaminhar os processos de folha ao Departamento de Contabilidade para 

retenções de encargos e demais consignações e apropriações. 
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26.9. Encaminhar a relação aos valores em trânsitos, bem como os extratos das 

possíveis devoluções de salários ao Departamento de contabilidade para inscrição na 

conta contábil SALARIOS NÃO RECLAMADOS. 

26.10. Recepcionar a conciliação dos arquivos remessa envio e retorno elaborada 

pelo Departamento Financeiro, conferida pelo Departamento de Contabilidade, 

atestando a regularidade do pagamento liquido da folha e autoriza a regularização do 

pagamento pelo Departamento Financeiro. 

26.11. Recepcionar os processos de folha, com as retenções de consignações e 

autorizar ao departamento financeiro a emitir de documento de pagamentos aos 

credores, conforme os prazos estabelecidos em lei ou outra normativa vigente. 

26.12. Promover a autorização do pagamento das consignações junto ao Ordenador 

de despesas e encaminhar ao banco. 

26.13. Enviar as ordens bancárias protocoladas a Instituição Financeira ao 

Departamento Financeiro para fins de conciliação bancária com juntada de 

comprovantes aos processos. 

26.14. Encaminhar os processos ao Departamento de Contabilidade para anulações 

parciais da liquidação dos descontos por devolução de salários com posterior envio a 

Secretaria de planejamento para anulação parcial do empenho, acompanhando toda 

a execução de liquidação e de inscrição dos eventos. 

26.15. Conferir e confirmar todos os atos praticados pelo Departamento de 

Contabilidade, em especial, quanto ao descrito no item 26.14. 

26.16. Recepcionar os processos enviados pela Secretaria de Planejamento e 

Orçamento, acompanhar e conferir os saldos foram anulados parcialmente, e 

despachar ao Departamento Contabilidade para controles verificação da execução da 

despesa liquidada na íntegra. 

26.17. Receber os processos do Departamento de Contabilidade e encaminhar ao 

Departamento Financeiro para conciliação e emissão de demonstrativo dos 

pagamentos da folha bruta, na íntegra. 

26.18. Encaminhar os processos para o departamento contabilidade para 

conferencia da conciliação da folha bruta. 
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26.19. Recepcionar os processos de folha de pagamento do departamento de 

contabilidade, atesta a execução do pagamento da folha bruta e encaminha a SRH 

para arquivamento.    

26.20. Emitir uma liberação de lote por vinculo, por meio do Termo de Liberação de 

Arquivos de Pagamento, e encaminhar a Superintendência de Finanças e Secretário 

Geral para assinatura do lote. 

26.21. Solicitar por meio de oficio a ser encaminhado a Instituição Bancária para que 

a mesma proceda a exclusão de servidor, por bloqueio de valores em trânsito, 

ocorridos diariamente, conforme memorandos recebidos da Superintendência de 

Recursos Humanos e autorizados pelo Ordenador de Despesa.  

26.22. Certificar toda a movimentação financeira praticada quanto ao pagamento da 

folha de salários mensal. 

26.23. Após certificação da despesa, encaminhar o processo administrativo de folha 

de pagamento mensal a Superintendente de Recursos Humanos para conferencia e 

guarda processual. 

 

 

Porto Velho, 21 de dezembro de 2021 

 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS 

CONTROLADORA GERAL 
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MEMO Nº 53/CG/2022                                          
Porto Velho, 15 de março de 2022. 

 
DA: CONTROLADORIA GERAL 
PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
 
Notável Secretário, 
 

 
Em atenção a NOTIFICAÇÃO Nº 011/CG/2020, que versa sobre a elaboração 

e apresentação de Manual de Rotinas de todos os atos praticados por esta Secretaria 
de Planejamento e Orçamento – SPO/ALE, no que concerne aos atos de execução 
orçamentaria, e demais atos praticados no âmbito desta Secretaria, em especial 
quanto aos relacionados a Gestão de Folha de Pagamento e demais procedimentos, 
solicita-se manifestação, até 21/03/2022, com indicação das medidas adotadas para 
dar cumprimento ao teor da notificação, especificando o seu cumprimento total ou 
parcial e, no caso de não cumprimento, esclarecendo os motivos de fato e de direito 
que justifiquem tal conduta. 

 
A manifestação por esta Secretaria de Planejamento objetiva subsidiar os 

trabalhos dessa Controladoria Geral, com vistas a elaboração do RELATÓRIO DE 
AUDITORIA E INSPEÇÃO DO EXERCÍCIO 2021, da Assembleia legislativa do Estado 
de Rondônia.  

 
 

Sem mais, subscrevemos. 

 
 

DIEGO RAMOS SILVA 
Analista Legislativo - ALERO 

 
 

CALIL MACHADO SANTANA 
Controlador Geral em Exercício - ALERO 
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NOTIFICAÇÃO Nº 011/CG/2020 

 
 
 
 
 
Ao 
Sr. RAFAEL FIGUEIREDO MARTINS DIAS 
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
SPO/ALE-RO 
 
 
 
Nos termos da Lei Complementar nº 1.056/2020, em seu Capitulo XIII, que trata das 
competências e atribuições da Controladoria Geral/ALE-RO, considerando o disposto 
no Art. 74 da Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988), considerando ainda o 
disposto no artigo 3º, item IX da Instrução Normativa nº 001/CG/2016;  
 
 
NOTIFICO V.Sa. a apresentar este órgão de Controle Interno do Poder Legislativo do 
Estado de Rondônia, apresentar, até o dia 30 de dezembro de 2020, Manual de 
Rotinas de todos os atos praticados por esta Secretaria de Planejamento e 
Orçamento – SPO/ALE,  no que se relacionada aos atos execução orçamentaria, e 
demais atos praticados no âmbito desta Secretaria, em especial quanto aos 
relacionados a Gestão de Folha de Pagamento e demais procedimentos. 
 
 
 
 
 
 

Porto Velho/RO, 14 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS 
Controladora Geral/ALE 
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 Memo. nº 068/SPO/ALE-RO                                                                            
             Porto Velho, 28 de março de 2022. 

 

 

 

Da: Secretaria de Planejamento e Orçamento 

Para: Controladoria Geral 
 

 

 

  Senhor Controlador Geral, 
 

 

  Em atenção ao Memo nº 53/CG/2022, informamos que no exercício 2020, 
recebemos a Notificação nº 11/CG/2020, na qual a Controladora Geral à época solicitou a esta 
Secretaria de Planejamento a “apresentar, até o dia 30 de dezembro de 2020, Manual de Rotinas 
de todos os atos praticados por esta Secretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/ALE, no 
que se relacionada aos atos execução orçamentaria, e demais atos praticados no âmbito desta 
Secretaria, em especial quanto aos relacionados a Gestão de Folha de Pagamento e demais 
procedimentos”. 

 

  Esclarecemos que na época, já havia sido encaminhado ao e-mail 
sandrabarcelllos@gmail.com, da então Controladora Geral, Sra. Sandra Maria Carvalho 
Barcelos, em 20/11/2020, o Manual de Procedimentos Operacionais desta SPO, contendo as 
rotinas internas dos procedimentos relativos ao empenhamento da Folha de Pagamento, 
conforme cópia em anexo. 

 

  Também encaminhamos ao mesmo e-mail, em 04/12/2020, um resumo dos 
procedimentos adotados pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, quanto à emissão de 
empenhos das folhas de pagamento, conforme cópia em anexo.  

 

  Contudo, devido a diversos fatores atípicos ocorridos entre o encerramento do 
exercício financeiro 2020 e início do exercício financeiro 2021, tais como: a implantação do 
novo Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Rondônia - SIGEF/RO; 
a utilização do novo sistema de processo eletrônico - e-TCDF; a redução de pessoal por escala 
de trabalho ou afastamento por licenças médicas em razão do período de agravamento da 
pandemia; os quais demandaram esforços de toda a equipe desta SPO na assimilação dos novos 
sistema, novas rotinas e procedimentos específicos, não foi possível atender à notificação, 
conforme relatado no Memo. nº 152/SPO/ALE-RO, de 18/12/2020.  

 

  Entendemos ser a louvável preocupação dessa Controladoria Geral em cumprir 
as recomendações e determinações contidas no Processo nº 02657/20-TCE/RO. Contudo, ao 
analisar mais detidamente o referido processo, verificamos que não há recomendações inerentes 
a esta Secretaria de Planejamento e Orçamento que coadunam com as exigências impostas por 
meio da notificação, notadamente no que diz respeito à elaboração de “Manual de Rotinas de 
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todos os atos praticados” tampouco quanto às “rotinas internas em visão micro dos 
procedimentos”, senão vejamos: 

 
PROCESSO: 02657/20-TCE/RO [e]. 
CATEGORIA: Auditoria e Inspeção. 
SUBCATEGORIA: Auditoria de Conformidade. 
ASSUNTO: Auditoria nos atos de gestão relativos ao quadro de pessoal e das despesas com 
pessoal deles decorrentes. 
 

(...) 
 

Posto isso, com fundamento nos artigos 38, II, § 2º, e 40, I e II, da Lei Complementar n. 
154/1996,10 c/c artigo 62, I, II e III, do Regimento Interno/TCE-RO,11 Decide-se: 
 

(...)  
 

X – Determinar a Notificação do Excelentíssimo Senhor Laerte Gomes, CPF 419.890.901-68, 
na qualidade de presidente e gestor da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
(ALE/RO), para que adote ações administrativas visando à implementação das medidas abaixo 
dispostas:  

 

a) definir estrutura de controles internos e manuais de rotinas, capazes de avaliar o 
desempenho das atividades diárias realizadas por assessores e assistentes parlamentares que 
exerçam trabalhos externos, incluindo a verificação de cumprimento da jornada legal de trabalho 
e as respectivas atribuições do cargo para o qual foram nomeados, em saneamento ao achado A2 
do relatório de auditoria (fls. 20026/20037, ID 959508), no qual se observou o descumprimento 
da jornada de trabalho por servidores da ALE/RO, bem como a ausência de comprovação de 
finalidade pública por parte de Assessores e Assistentes Parlamentares que atuam fora da sede 
do Poder Legislativo, uma vez que tais agentes públicos têm atuado como representantes dos 
Deputados em eventos particulares (aniversários, churrascos, velórios, campeonatos, sorteios, 
cultos, visita a obras privadas), sem demonstrarem, de maneira clara, quais as demandas sociais 
atendidas; 
 
(...) 
 

i) estabelecer rotinas e procedimentos de admissão de pessoas, de modo a evitar a ocorrência de 
cedências irregulares, como disposto no achado A8 do relatório de auditoria (fls. 20054/20058, 
ID 959508); 
 

  Pelo excerto, verifica-se que a exigência de manuais de rotinas está atrelada à 
gestão de pessoas, atividade que não faz parte das competências atribuídas a esta Secretaria de 
Planejamento e Orçamento. 

 

  Aduz-se, portanto, que a exigência contida na notificação está mais afeta à 
metodologia de trabalho adotada na época, na pessoa da então Controladora Geral, a Sra. Sandra 
Maria Carvalho Barcelos, do que propriamente ao atendimento das determinações do Tribunal 
de Contas do Estado de Rondônia, no qual à Notificação nº 11/CG/2020 se fundamenta. 
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  Longe de querer desrespeitar a metodologia de trabalho adotada pela colega de 
trabalho na época, entendemos que a elaboração de um trabalho com o nível de complexidade 
exigido demanda tempo e esforços que poderão prejudicar o andamento dos trabalhos desta 
Secretaria de Planejamento e Orçamento. 

 

  Veja bem, não estamos nos recusando em atender à solicitação dessa 
Controladoria Geral, pelo contrário, colocamo-nos à disposição para colaborar, juntamente com 
os demais setores, no aperfeiçoamento do sistema de controle interno desta Casa, assim como 
já o fizemos no passado, conforme demonstrado acima.  

 

  Contudo, entendemos que é preciso ponderar com lógica, considerando, 
sobretudo, a manutenção do equilíbrio necessário entre o atendimento das exigências impostas 
por meio da metodologia de trabalho adotada na época pela então Controladora Geral, e os 
princípios que regem a Administração Pública, tais como o da finalidade, da impessoalidade, 
da eficiência, da proporcionalidade e o da razoabilidade.  

 

  Pelo exposto, a fim de evitar prejuízos à administração desta Casa, notadamente 
no que se refere ao bom andamento dos procedimentos de análise processual e execução 
orçamentária, tanto dos processos de aquisição, quanto de folha de pagamento e de diárias, além 
das demais atividades desta Secretaria, sugerimos que a demanda seja encaminhada à 
deliberação superior da Secretaria Geral, órgão ao qual esta Secretaria de Planejamento e 
Orçamento está vinculada e subordinada, nos termos da Lei nº 1.056, de 26 de fevereiro de 
2020. 
   

  Respeitosamente, 
   

 

 

 

Rafael Figueiredo Martins Dias 

Secretário de Planejamento e Orçamento 
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1. EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

1.1. GERANDO A PLANILHA DE APOIO NO EXCEL 

As planilhas de apoio estão disponíveis em \PLANEJAMENTO\Folha de Pagamento\2020\MÊS. 

Ao receber a Folha de Pagamento pela Superintendência de RH, identificar os vínculos (ex: Celetista, 

Estatutários, Cota de Deputados, Pensionistas, etc) e preencher as planilhas de apoio correspondentes 

(cada planilha corresponde a um vínculo diferente). 

Atentar para: 

• Código das verbas; 

• Natureza da despesa e subitem (consultar tabela de classificação SIAFEM ou MCASP); 

• Valor em R$ de cada verba; 

A planilha já apresenta diversos dados fixos, devendo ser preenchidos apenas os campos em verde 

claro, com o auxílio dos dados enviados pelo RH e o número das Notas de Crédito e de Empenho que 

serão geradas pelo SIAFEM. O preenchimento da planilha e as ações no SIAFEM ocorrem 

concomitantemente. 

1.1.1.  PREENCHENDO OS PRIMEIROS DADOS NA PLANILHA DE APOIO 

 

 

Passo 1: Selecionar o Mês de Lançamento, o Mês de Competência da Folha e logo abaixo, digitar o 

número do processo (células B7, B8 e B9) 
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Passo 2: Incluir os valores de cada verba de acordo com a folha de pagamento (coluna H). 

Em seguida, deve ser preenchido os dados para a(s) nota(s) de crédito: 

 

• Data de Emissão (Coluna B) – Colocar a data atual no seguinte formato: “25ABR2020” 

• Natureza das Despesas (Coluna H), já com o subitem (conforme a coluna “D” da tabela inicial) 

Após o preenchimento destes dois dados, os campos em branco serão preenchidos automaticamente e 

segue-se para o próximo passo. 
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Passo 2: Emissão de Nota de Crédito 

Inserir o comando >NC no SIAFEM + “Enter”: 

 

 

Após a inserção do comando, aparecerá a tela abaixo: 

 

Neste momento, é preciso recorrer a planilha devidamente preenchida: 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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É importante destacar que cada Nota de Crédito comporta até quatro Naturezas de Despesa distintas. 

No caso acima, temos cinco Naturezas de Despesa diferentes, gerando assim 2 Notas de Crédito: Uma 

Nota de Crédito com quatro Naturezas de Despesas distintas, e outra Nota de Crédito com apenas uma 

Natureza de Despesa. 

Para gerar a primeira nota de crédito, é necessário copiar (ctrl + c) a célula em amarelo na Nota de 

Crédito 01 (célula G56 no exemplo) e colar no SIAFEM. É importante que o cursor esteja no primeiro 

digito da “Data de Emissão”. 

Clicar no botão “COLAR” no SIAFEM   

 

 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Desta forma, a primeira tela de preenchimento da Nota de Crédito está pronta. 

Digitar “Enter” 

 

Nesta tela, digitar “C” + “Enter” 

 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Neste ponto, a Nota de Crédito já foi gerada. Selecionar o número da Nota de Crédito, clicar em “Copiar” 

no SIAFEM: 

 

Colar no campo “Nota de Crédito” da planilha de apoio do Excel: 

 

Repetir o procedimento para as demais Notas de Crédito existentes na planilha de apoio. No exemplo 

acima, é necessário fazer apenas mais uma Nota de Crédito (Nota de Crédito 02). 

 

Passo 3: Emissão de Empenho 

Após feitas as Notas de Crédito, é necessário fazer uma Nota de Empenho para cada Natureza de 

Despesa. Neste exemplo, teremos 4 Notas de Empenho para a Nota de Crédito 01, e 1 Nota de Empenho 

para a Nota de Crédito 02. 

Inserir o comando >NE no SIAFEM + “Enter”: 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Aparecerá a tela abaixo. Digitar “1” para Emissão de Empenho + “Enter” 

 

Aparecerá a tela abaixo. Certificar-se que o  cursor esteja no primeiro digito do campo “Unidade 

Gestora”: 

 

Para o preenchimento desta tela, copia-se a célula em amarelo na tabela “Tela 1 – Emissão de Empenho” 

(no exemplo, a célula B85) 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Clicar no botão “COLAR” no SIAFEM 

 

 

 

Após o preenchimento desta tela, certificar-se que as informações estão coerentes com a planilha e 

digitar “Enter”. 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Na tela acima, colaremos as informações constantes na tabela “Tela 2”- vide planilha abaixo: 

 

Copiar a célula em amarelo destacada. Esteja certo que o cursor esteja no primeiro espaço do campo 

“Emissão” e cole. 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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A tela preenchida ficará da seguinte forma: 

 

Digitar “Enter”. 

Caso a natureza da despesa termine em “00” (ver tabela acima), significa que teremos que indicar os 

subitens que serão empenhados e a tela abaixo aparecerá. 

 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Consultaremos a tabela “Tela 3 – Subitem / Valor” para colhermos informações. Para isso, é necessário 

preencher a coluna “Natureza da Despesa” conforme indicado abaixo: 

  

Copiar o campo em amarelo indicado e colar no SIAFEM, certificando-se que o cursor esteja no primeiro 

campo da tela: 

 

Desta forma, temos discriminados os subitens e o valor de cada um. 

Digitar “Enter”. 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Nesta tela serão colocados o mês de pagamento e o valor total do Empenho. 

Consultando a planilha de apoio, tabela “Tela 4 – Cronograma Mensal”: 

 

Copiar o campo em amarelo destacado no SIAFEM: 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 

Secretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/ALE-RO 

Manual de Procedimentos Operacionais – Exercício 2020 

15 
 

 

Digitar “Enter”. 

 

Digitar “C” (Confirma”) + “Enter” 

 

Selecionar o NUMERO DO EMPENHO gerado, copiar clicando no ícone: 

  

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Colar na planilha de apoio: 

 

O ultimo passo para terminar o input de todas as informações do empenho, é preencher a tela abaixo – 

que aparecerá logo após digitar “Enter” na tela anterior. No caso da folha de pagamento, o mais 

importante desta tela é o campo “Descrição”, e os demais campos serão preenchidos de forma padrão. 

 

Para isto, basta copiar na planilha de apoio a informação indicada abaixo: 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Certificar-se que o cursor está no campo “UNID.MEDIDA” conforme indicado abaixo. Colar a informação 

através do ícone: 

 

 

Digitar “Enter” 

Desta forma, o primeiro empenho foi gerado. Lembrando que deve-se gerar um empenho para cada 

natureza de despesa. Neste exemplo, necessita-se gerar 5 empenho. Basta rolar a tela para baixo na 

Planilha de Apoio, e fazer o empenho seguinte, repetindo todo o procedimento. 

 

 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Passo 4: Impressões da Nota de Crédito e da Nota de Empenho 

Após a emissão das Notas de Crédito e das Notas de Empenho, é necessário imprimi-las para incluí-las 

no processo e para arquivamento na Secretaria de Planejamento e Orçamento. 

Notas de Crédito: 

SIAFEM – TELA INICIAL 

Digitar o comando “>CONNC” e digitar “Enter” 

 

Aparecerá a tela abaixo.  

 

Digitar no campo “Gestão”: 00001 

Digitar no Campo “Numero” o número da Nota de Crédito que se quer consultar e imprimir. 

Digitar “Enter” 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Aparecerá a Nota de Crédito. Em seguida, clicar em “File” e clicar em “PrintScreen” 

 

Uma cópia da Nota de Crédito basta para anexar ao processo. 

 

Notas de Empenho: 

SIAFEM – TELA INICIAL 

Digitar o comando “>IMPNE” e digitar “Enter” 

 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Aparecerá a tela abaixo.  

 

Preencher os campos: 

Gestão: 00001 

Número: Colocar o número da Nota de Empenho que se deseja imprimir 

Opção: Digitar “I”  

Número de Vias: Para a folha de pagamento, deve-se imprimir 2 vias da Nota de Empenho. Digitar “2” 

Digitar “Enter” 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Agora, basta digitar “C” e “enter” novamente, e as impressões serão feitas. 

ATENÇÃO: Após impressos, os empenhos não poderão ter suas descrições alteradas (>ALTDESCNE) ou 

incluídas, se por ventura ficarem em branco (>INCDESCNE) 

Primeira tabela da Planilha de Apoio: 

As planilhas de apoio da folha de pagamento já estão configuradas para imprimir somente a tabela inicial 

do arquivo. Basta mandar imprimir 1 cópia e anexar ao processo. 

 

 

 

 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Empenho de “1/3 Férias” e “13º Adiantado” 

Para estas duas despesas, adota-se um processo diferente de empenho, por trata-se de despesas 

ocorridas antes do fato gerador acontecer (lembrando que nada muda para Nota de Crédito ) 

Inserir o comando >NE no SIAFEM + “Enter”: 

 

Aparecerá a tela abaixo. Digitar “1” para Emissão de Empenho + “Enter” 

 

Aparecerá a tela abaixo. Certificar-se que o cursor esteja no primeiro digito do campo “Unidade 

Gestora”: 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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O procedimento aqui continua o mesmo - copia-se a célula em amarelo na tabela “Tela 1 – Emissão de 

Empenho” (no exemplo, a célula B85) + Enter 

A diferença é que na Planilha de Apoio, deverá estar preenchido em “Evento” o código “400891”. 

Lembrando que na planilha de apoio, temos uma aba exclusiva para a emissão de empenhos de 1/3 

FÉRIAS e 13º Adiantado com este evento já preenchido. 

 

 

 

 

 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Após o procedimento, esta é a tela que aparecerá no SIAFEM. 

 

No caso, a primeira linha da Finalidade já aparece “13º Salario”. Caso queria outra despesa (“1/3 Férias” 

por exemplo), basta digitar “F8” até aparecer a despesa desejada: 

 

No caso acima, digitamos “F8” até aparecer “FÉRIAS” para empenho de (“1/3 Férias”). 

Caso seja processo de empenho de “13º Salário Adiantado”: 

Digitar “X” ao lado do campo “13° Salário” + “Enter” 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66
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Aparecerá a seguinte tela: 

 

Campo “Inscrição do Evento” (D): Não colocar nada 

Campo “Inscrição do Evento” (C): 2020PF00100010100 

Campo OBS: Escrever a observação pertinente ao Empenho (utilizar a da “Planilha de Apoio”) 

Exemplo: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER FOPAG 1 - CELETISTA, OUT/2020 – 13º SALARIO 

Digitar “Enter” 

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
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Veja que a partir de agora, a continuidade do processo de empenho é exatamente igual ao processo 

tradicional. Utilizar a Planilha de Apoio para continuidade do Empenho. 

Caso seja processo de empenho de “1/3 Férias”: 

Campo “Inscrição do Evento” (D): 01000100001 

Campo “Inscrição do Evento” (C): 2020PF00100010100 

Campo OBS: Escrever a observação pertinente ao Empenho (utilizar a da “Planilha de Apoio”) 

Exemplo: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER FOPAG 1 - CELETISTA, OUT/2020 – 1/3 Férias 

Digitar “Enter” 
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Rafael Dias - Sec. Planejamento <rafaeldias@ale.ro.gov.br>

Resumo do procedimento de emissão de empenho FOPAG 
1 mensagem

Rafael Dias - Sec. Planejamento <rafaeldias@ale.ro.gov.br> 4 de dezembro de 2020 14:14
Para: Sandra Barcelos <sandrabarcelllos@gmail.com>

Prezada Sandra,

Conforme solicitado, segue anexo o resumo dos procedimentos adotados pela Secretaria de Planejamento e
Orçamento, quanto à emissão de empenhos das folhas de pagamento.

Att., 

--  
Rafael Figueiredo Martins Dias
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Secretaria de Planejamento e Orçamento
(69) 3218-6539 / 99995-1551
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15K

e-DOC 64BBD61A

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 64BBD61A

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ac62e12f2f&view=att&th=1762ef6b622fda01&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kial80xg0&safe=1&zw
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=64BBD61A
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


1) Ao receber os processos contendo as folhas de pagamento geradas pela Superintendência 

de Recursos Humanos, procede-se a identificação dos diversos vínculos existentes, quais 

sejam: Celetistas; Estatutários; Estatutários – Capitalizado; Cedidos à Disposição; 

Comissionados da Administração; Comissionados da Cota de Deputados; Comissionados de 

Assessoramento e Direção do Gabinete; Deputados; Deputados – IPERON; Pensionistas; 

2) Após a identificação do vínculo da folha de pagamento, utiliza-se planilhas de apoio onde há 

um cadastro prévio que reproduz o resumo da folha, contendo a relação das verbas 

remuneratórias (proventos) totalizadas para cada vínculo. Esse cadastro prévio é baseado 

sempre na última folha de pagamento processada; 

3) Os valores das verbas são lançados e cada verba é classificada por ação orçamentária, 

natureza e subitem da despesa, de acordo com a programação prevista no Plano Plurianual 

- PPA, Lei Orçamentária Anual – LOA e Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD. Quando 

surge uma nova verba não prevista no cadastro prévio, a mesma é lançada na planilha de 

apoio e devidamente classificada; 

4) Além das verbas são lançados e classificados também, os valores dos encargos patronais 

obtidos a partir do relatório “Contribuição Previdenciária” que acompanha o resumo da 

folha de pagamento; 

5) Após realizar o lançamento manual dos valores de cada verba e dos encargos na planilha de 

apoio, realiza-se a confrontação entre os totais gerais da planilha de apoio e do resumo da 

folha de pagamento, caso haja divergência, procede-se à conferência individualizada de 

cada verba; 

6) Com base nos valores lançados por verba, a planilha de apoio gera os dados necessários à 

alimentação da execução orçamentária da despesa no SIAFEM, quais sejam: emissão de 

Nota de Crédito – NC (reserva orçamentária) e emissão de Nota de Empenho – NE; 

7) Após a emissão das NCs e NEs, as mesmas são impressas certificadas pelo Secretário de 

Planejamento (NCs) e pelo Secretário Geral (NEs). Em seguida são juntadas ao respectivo 

processo, o qual é despachado à Superintendência de Finanças para realização da liquidação 

e pagamento da despesa; 

8) Quando há casos de descontos de faltas, a Superintendência de Finanças devolve o processo 

para que se proceda à anulação do respectivo empenho, de modo a registrar contabilmente 

o valor descontado; 

9) Ao final do mês, a Superintendência de Recursos Humanos gera a Guia de Previdência Social 

– GPS e a encaminha por meio de processo específico à Superintendência de Finanças. 

Quando se constata diferença de arredondamento entre os valores empenhados e o valor 

gerado pelo sistema GFIP, o processo é encaminhado à Secretaria de Planejamento e 
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Orçamento para que promova à adequação das notas de empenho, seja por anulação ou 

reforço do valor inicialmente empenhado; 

10) Além dos processos de folha de pagamento, a Secretaria de Planejamento e Orçamento 

também emite os empenhos referentes aos processos mensais de pagamento de 

indenizações trabalhistas (rescisões) bem como os processos avulsos de reconhecimento e 

de pagamento de direitos trabalhistas.  
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Memo. nº 152/SPO/ALE-RO                                                                            
             Porto Velho, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Da: Secretaria de Planejamento e Orçamento 

Para: Controladoria Geral 
 

 

 

  Senhora Controladora, 
 

 

  Em atenção à Notificação nº 011/CG/2020, informamos que estamos em período 
de encerramento do exercício financeiro 2020, no qual se faz necessário proceder aos ajustes 
de anulações de saldos de notas de empenho, realizar o monitoramento e avaliação das ações 
previstas no Plano Plurianual para 2020, além da elaboração do relatório de gestão, além das 
atividades rotineiras desta Secretaria.   

  

  Ademais, está previsto a implantação de um novo sistema para o início do 
exercício financeiro 2021 que deverá substituir o SIAFEM, o SIGEF. Embora 02 (dois) 
servidores desta Secretaria tenham frequentado o treinamento, sabe-se que a mudança e 
implantação de um sistema demanda esforços de todos os servidores para assimilar as novas 
rotinas e procedimentos específicos.  

 

  Isso tudo combinado com o início do exercício financeiro que se aproxima, 
período em que esta Secretaria necessita realizar todos os empenhos, atualizar parâmetros de 
sistemas auxiliares de gestão da execução orçamentária e de acompanhamento da receita, 
impossibilita o cumprimento do prazo estipulado por Vossa Senhoria, razão pela qual 
solicitamos a dilatação do prazo para 26/02/2021. 

 

  De toda sorte, estamos encaminhando em anexo, o resumo dos procedimentos 
de execução orçamentária relacionados ao empenhamento da folha de pagamento da ALE/RO 
realizados por esta Secretaria.  

    

   Atenciosamente, 

 

 
Rafael Figueiredo Martins Dias 

Secretário de Planejamento e Orçamento 
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Av. Farquar nº 2562, Bairro: Olaria - Porto Velho/RO 

CEP: 76.801-911 - Fone: (69) 3218-5605 - 5645 | www.al.ro.leg.br 

 

 

Secretaria de Planejamento e Orçamento 

 

RESUMO DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DA FOLHA DE PAGAMENTO 

 
1) Ao receber os processos contendo as folhas de pagamento geradas pela Superintendência de Recursos 

Humanos, procede-se a identificação dos diversos vínculos existentes, quais sejam: Celetistas; Estatutários; 

Estatutários – Capitalizado; Cedidos à Disposição; Comissionados da Administração; Comissionados da Cota 

de Deputados; Comissionados de Assessoramento e Direção do Gabinete; Deputados; Deputados – IPERON; 

Pensionistas; 

 

2) Após a identificação do vínculo da folha de pagamento, utiliza-se planilhas de apoio onde há um cadastro 

prévio que reproduz o resumo da folha, contendo a relação das verbas remuneratórias (proventos) totalizadas 

para cada vínculo. Esse cadastro prévio é baseado sempre na última folha de pagamento processada; 

 

3) Os valores das verbas são lançados e cada verba é classificada por ação orçamentária, natureza e subitem da 

despesa, de acordo com a programação prevista no Plano Plurianual - PPA, Lei Orçamentária Anual – LOA 

e Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD. Quando surge uma nova verba não prevista no cadastro prévio, 

a mesma é lançada na planilha de apoio e devidamente classificada; 

 

4) Além das verbas são lançados e classificados também, os valores dos encargos patronais obtidos a partir do 

relatório “Contribuição Previdenciária” que acompanha o resumo da folha de pagamento; 

 

5) Após realizar o lançamento manual dos valores de cada verba e dos encargos na planilha de apoio, realiza-se 

a confrontação entre os totais gerais da planilha de apoio e do resumo da folha de pagamento, caso haja 

divergência, procede-se à conferência individualizada de cada verba; 

 

6) Com base nos valores lançados por verba, a planilha de apoio gera os dados necessários à alimentação da 

execução orçamentária da despesa no SIAFEM, quais sejam: emissão de Nota de Crédito – NC (reserva 

orçamentária) e emissão de Nota de Empenho – NE; 

 

7) Após a emissão das NCs e NEs, as mesmas são impressas e certificadas pelo Secretário de Planejamento 

(NCs) e pelo Secretário Geral (NEs). Em seguida são juntadas ao respectivo processo, o qual é despachado à 

Superintendência de Finanças para realização da liquidação e pagamento da despesa; 

 

8) Quando há casos de descontos de faltas, a Superintendência de Finanças devolve o processo para que se 

proceda à anulação do respectivo empenho, de modo a registrar contabilmente o valor descontado; 

 

9) Ao final do mês, a Superintendência de Recursos Humanos gera a Guia de Previdência Social – GPS e a 

encaminha por meio de processo específico à Superintendência de Finanças. Quando se constata diferença de 

arredondamento entre os valores empenhados e o valor gerado pelo sistema GFIP, o processo é encaminhado 

à Secretaria de Planejamento e Orçamento para que promova à adequação das notas de empenho, seja por 

anulação ou reforço do valor inicialmente empenhado; 

 

10) Além dos processos de folha de pagamento, a Secretaria de Planejamento e Orçamento também emite os 

empenhos referentes aos processos mensais de pagamento de indenizações trabalhistas (rescisões) bem como 

os processos avulsos de reconhecimento e de pagamento de direitos trabalhistas.  
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

Controladoria Geral 

Av. Farquar nº 2562, Bairro Olaria | Porto Velho | RO | CEP: 76.801-189 
Fone: 69 3218.5605 | 5645 | www.al.ro.leg.br 

 
 

MEMO Nº 51/CG/2022                                          
Porto Velho, 15 de março de 2022. 

 
DA: CONTROLADORIA GERAL 
PARA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 
Prezada Diretora, 
 

 
Em atenção a NOTIFICAÇÃO Nº 08/CG/2020 e ao Memorando nº 

5/2020/CG/ALERO, que versa sobre a elaboração e apresentação de Manual de 
Rotinas de todos os atos praticados por este Departamento de Contabilidade no que 
se relacionada aos registros de atos e fatos contábeis, bem como Demonstrações 
Contábeis, Notas Explicativa, dentre outros atos praticados neste departamento, 
solicita-se manifestação, até 21/03/2022, com indicação das medidas adotadas para 
dar cumprimento ao teor da notificação, especificando o seu cumprimento total ou 
parcial e, no caso de não cumprimento, esclarecendo os motivos de fato e de direito 
que justifiquem tal conduta. 

 
A manifestação por este Departamento de Contabilidade objetiva subsidiar os 

trabalhos dessa Controladoria Geral, com vistas a elaboração do RELATÓRIO DE 
AUDITORIA E INSPEÇÃO DO EXERCÍCIO 2021, da Assembleia legislativa do Estado 
de Rondônia.  

 
 

Sem mais, subscrevemos. 

 
 

DIEGO RAMOS SILVA 
Analista Legislativo - ALERO 

 
 

CALIL MACHADO SANTANA 
Controlador Geral em Exercício - ALERO 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS-ALE/RO 
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MEMO Nº. 021/2022/DC/SF/ALE/RO                                                       Porto Velho, 22 de março de 2022. 
 
 

A Controladoria Geral/ALE/RO. 
 
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO 51/CG/2022. 
 
 

Senhor Controlador, 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta à notificação supracitada, informamos 

que no exercício de 2020, recebemos a Notificação Nº. 08/CG/2020, no qual a Controladora Geral/ALE à 

época, solicitou a elaboração de manual de Rotinas de todos os atos praticados por este Departamento de 

Contabilidade.  

Na época foi passado à mesma, via email, as rotinas relacionadas à folha de pagamento e 

auxiliamos a CG/ALE juntamente com o Departamento financeiro/SF ALE, a elaborar o fluxograma de 

processos, no que cabe a tais departamentos.  

Contudo, não foi possível realizar o manual de rotinas contábeis, devido a vários fatores 

atípicos no período da solicitação ate esta data, tais como redução de pessoal por escala de trabalho ou por 

licenças médicas durante a pandemia, implantação do novo sistema de Gestão – SIGEF em 01.01.2021 e 

do sistema de processo eletrônico – eTCDF, demandando tempo para adaptação aos sistemas com pessoal 

reduzido, dentre outros. 

Outrossim, informamos que estaremos providenciando o manual de rotinas contábeis neste 

presente exercício. 

 
                                                     

Respeitosamente. 
 
 

LAURICÉLIA DE OLIVEIRA E SILVA 
Diretora de Contabilidade - ALE/RO 

CRC-RO 004929/O 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS-ALE/RO 

 

    
 

 
 

Av. Farquar nº 2562, Bairro: Olaria - Porto Velho/RO 

CEP: 76.801-911 - Fone: (69) 3218-5605 - 5645 | www.al.ro.leg.br 

MEMO Nº. 014/2022/DF/SF/ALE/RO                                  Porto Velho, 25 de março de 2022. 
 
 

A Controladoria Geral/ALE/RO. 
 
ASSUNTO:  MEMO N°. 021/CG/2022 

 

Senhor Controlador, 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, em reposta ao memo. nº 52/GC/2022, solicitando 

elaboração de manual de Rotina de todos os atos praticados por este Departamento de contabilidade.  

Contudo não foi possível realizar o manual de rotinas deste departamento, devido a vários fatores 

atípicos no período da solicitação até esta data, tais como redução de pessoal por escala de trabalho ou por 

licenças médicas durante a pandemia, implantação do novo sistema de Gestão – SIGEF em 01.01.2021 e 

do sistema de processo eletrônico – eTCDF, demandando tempo para adaptação aos sistemas com pessoal 

reduzido, dentre outros. 

Outrossim, informamos que estaremos providenciando o manual de rotina financeiro neste presente 

exercício.    

 
                  

Respeitosamente. 
 

 
NATÁLIA G. CASTOLDI 

Diretora do Departamento Financeiro – SF/ALE/RO 
 
 

CLEITON ROQUE 
Superintendente de Finanças - ALE/RO 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 
Controladoria Geral 

 

Av. Farquar nº 2562, Bairro Olaria | Porto Velho | RO | CEP: 
76.801-189 Fone: 69 3218.5605 | 5645 | www.al.ro.leg.br 

 

Manifestação – Controladoria Geral ALERO 
 
PROCESSO: 2160/2019 – TCE/RO (Processo Originário n. 00507/2012). 
CATEGORIA: Recurso de Reconsideração. 
ASSUNTO: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão APL-TC 
00160/2019, referente ao Processo n. 00507/2012 

 
 
Em atenção ao teor das recomendações e determinações inerentes ao 

Processo nº 2160/2019/TCE-RO (Processo Originário n. 00507/2012), que trata 
do Recurso de Reconsideração contra o Acórdão APL-TC 160/2019, inerente 
ao processo nº507/2012, a Superintendência de Compras e Licitações - SCL 
da Assembleia Legislativa, se manifestou por meio do Memorando 
032/2022/SCL/ALE, de forma a atender as demandas exaradas pela Egrégia 
Corte de Contas do Estado de Rondônia, conforme documentação anexa. 

 
Porto Velho, 29 de março de 2022. 

 
 
 

DIEGO RAMOS SILVA 
Analista Legislativo – Contabilidade/ALERO 

 
 

 
WELYS ARAUJO DE ASSIS 
Controlador Geral – ALERO 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Mem. 032/2022/SCL/ALE                                Porto Velho, 23 de março de 2022 

              

Ao Senhor, 
CALIL MACHADO SANTANA 
Controlador Geral em Exercício – ALE/RO 
 
Assunto: Procedimentos para contratações de soluções de tecnologia 

 

Senhor Controlador, 

Considerando o MEMO Nº 49/CG/2022 (e-DOC DA9FFE0B), 
destacamos que foi devidamente informado à Superintendência de Tecnologia 
da informação - STI, por meio do Memorando nº 31/2020 (e-DOC 43A3192E), 
quanto a determinação do cumprimento da Instrução Normativa n. 04/2014, do 
Ministério do Planejamento, destaca-se que as futuras demandas advindas 
daquela STI observarão as orientações do TCE/RO. 
 

Com relação à solicitação dessa Controladoria, onde ressalta a 
necessidade de indicação das medidas adotadas para dar cumprimento à 
determinação do TCE/RO, contida no item V do Acordão inerente ao processo 
nº 2160/2019 – TCE/RO (Processo Originário n. 00507/2012), informamos que 
se referem a atos praticados em gestão anterior, referente ao ano de 2010. 

 
Ressaltamos que os procedimentos licitatórios vêm sendo 

realizados de acordo com os procedimentos legais vigentes, bem como 
observado a vasta jurisprudência relacionada às contratações públicas. 
    

Dessa forma, destacamos que esta Superintendência está à 
disposição para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos 
relacionados aos procedimentos e práticas relacionados aos procedimentos 
licitatórios. 
 

Atenciosamente, 

 

(assinado eletronicamente) 
MAYARA GOMES FREIRE DA SILVA GABRIEL 

Superintendente de Compras e Licitações – SCL/ALE-RO  
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 
Controladoria Geral 

Av. Farquar nº 2562, Bairro Olaria | Porto Velho | RO | CEP: 76.801-189 
Fone: 69 3218.5605 | 5645 | www.al.ro.leg.br 

 
 

MEMO Nº 46/CG/2022                                          
Porto Velho, 14 de março de 2022. 

 
DA: CONTROLADORIA GERAL 
PARA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
 
Notável Diretora, 
 

 
Objetivando subsidiar os trabalhos desse dessa Controladoria, com vistas a 

elaboração do RELATÓRIO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DO EXERCÍCIO 2021, da 
Assembleia legislativa do Estado de Rondônia, encaminha-se o ACÓRDÃO exarado 
pela egrégia Corte de Contas do Estado de Rondônia, para conhecimento e 
apresentação de esclarecimentos quanto as recomendação e determinação 
apontadas, no prazo de 18/03/2022.  

 

Sem mais, subscrevemos. 

 

 
 
 

DIEGO RAMOS SILVA 
Analista Legislativo - ALERO 

 
 
 

CALIL SANTANA MACHADO 
Controlador Geral em Exercício - ALERO 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 
Controladoria Geral 

 

Av. Farquar nº 2562, Bairro Olaria | Porto Velho | RO | CEP: 
76.801-189 Fone: 69 3218.5605 | 5645 | www.al.ro.leg.br 

 

Manifestação – Controladoria Geral ALERO 
 
PROCESSO: 01885/20/TCE-RO [e]  
SUBCATEGORIA: Prestação de Contas. ASSUNTO: Prestação de Contas – 
Exercício 2019.  
UNIDADE: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 
  

Em atenção ao teor das recomendações e determinações inerentes ao 
Processo nº 01885/20/TCE-RO [e], que trata da Prestação de Contas da  
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, referente ao exercício 
financeiro de 2019, o Departamento de Contabilidade  da Assembleia 
Legislativa se manifestou por meio do Memorando 
nº18/2022/DC/SF/ALE/2022, de forma a atender as demandas exaradas pela 
Egrégia Corte de Contas do Estado de Rondônia, conforme documentação 
anexa. 
 
 

Porto Velho, 29 de março de 2022. 
 

 
 

DIEGO RAMOS SILVA 
Analista Legislativo – Contabilidade/ALERO 

 
 
 

WELYS ARAUJO DE ASSIS 
Controlador Geral – ALERO 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA 

MEMO N. 018/2022/DC/SF/ALE/2022 

Porto Velho, 15 de março de 2022. 

 

De: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/SF/ALE 

Para: CONTROLADORIA GERAL /ALE 

 

Senhor Controlador, 

Em resposta ao Memorando N. 46/CG/ALE/2022, e-DOC 9C00B2A4, que trata do 

pedido de informações quanto aos apontamentos cabíveis a este DC/SF/ALE, nos itens I, IV e V, 

do  Acórdão APL-TC00241/21 do Processo 01885/2020/TCE-RO,  temos o que se segue: 

Item I, alínea “a” 

“Infringência ao art. 7º, inciso III, da Instrução Normativa 
n. 013/TCER/04 c.c. a Portaria TCE/RO n. 245, de 23 

de março de 2020, pela apresentação intempestiva da 

prestação de contas;” 

Justificativa 

  Inicialmente, o prazo para a prestação de contas anual, segundo a IN 

013/TCER/04, é até o dia 31 de março do ano subsequente. No caso da prestação de Contas de 

2019, ate 31.03.2020. 

e-DOC 07197D64

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 07197D64

e-DOC AA060C66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse etcdf.al.ro.leg.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA060C66

https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=07197D64
https://aletcdf.tcero.tc.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA060C66


 Contudo, no exercício de 2020, excepcionalmente, houve a prorrogação deste prazo, 

devido aos efeitos da pandemia do COVID-19, por meio da Portaria 245 de 23.03.2020, que 

concedeu prazo de mais 60 (sessenta dias) para a entrega da prestação de contas anual. 

Art. 4º PRORROGAR por 60 (sessenta) dias o prazo 

final estabelecido na Instrução Normativa nº 

13/TCE/RO/2004, para que as unidades 

jurisdicionadas municipais e estaduais apresentem 

as prestações de contas anuais ao Tribunal de 

Contas.  

  Assim, o novo prazo passou a contar de 01.04.2020 até 31.05.2020, sendo que a data 

limite ocorreu em dia não-útil (domingo). 

  A entrega da prestação de contas ocorreu na data de 01.06.2020, primeiro dia útil após a 

data limite, o que pode ser considerado como fato irrelevante. Anexamos o recibo do Sistema 

SIGAP a este. 

  Além disso, apesar da prorrogação de prazo, o ano de 2020 foi um ano atípico, de grandes 

desafios devido à ocorrência da pandemia do COVID-19, em que o quadro de pessoal restou 

reduzido por motivos de afastamento ou por escalas de plantões necessárias a prevenção contra 

o contágio. 

  Ocorre que após a entrega dos arquivos em 01.06.2020, houve devolução de alguns 

documentos por parte do corpo técnico do TCE/RO para ajustes, na data de 08.06.2020, com 

prazo de 10 (dez) dias para devolução com as devidas correções (conforme informação do 

Sistema SIGAP em anexo). O seja, prazo até 18.06.2020, o que foi providenciado em 

10.06.2020, conforme recibo definitivo, conforme recibo em anexo.  

Item I, alíne  “b “ 

“Infringência ao Art. 18, parágrafo 2 º da Lei 

Complementar n. 101/2000 (LRF) e do Art. 60 da lei 

4.320/64, pela subavaliação do passivo financeiro e da 

despesa orçamentária, decorrente de não 

empenhamento de despesas, gerando distorção nas 

demonstrações e prejudicando a exatidão dos 
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demonstrativos contábeis(Balanço Patrimonial e 

Balanço Orçamentário), despesas essas empenhadas 

somente no exercício de 2020, nos elementos de 

despesa 319092, 319192 e 939092 (Fonte :0100-

Recursos ordinários), valor de R$ 307.823,69;”  

Justificativa 

 Quanto a este tópico, informamos que a emissão dos empenhos das despesas de 

exercícios anteriores se dá na SPO/ALE (Secretaria de Planejamento), com base na 

documentação certificada pelos responsáveis pelo seu recebimento e fiscalização e na 

autorização do Gestor. Em seguida, os processos são enviados para liquidação a este DC/SF/ALE.  

O enquadramento da despesa nestes casos, possui 

dotação específica no E.D. 92 – despesa de exercícios anteriores, quando da emissão do 

empenho, conforme o art. 37 da Lei 4.320/64. 

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as 

quais o orçamento respectivo consignava crédito 

próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não 

se tenham processado na época própria, bem como os 

Restos a Pagar com prescrição interrompida e os 

compromissos reconhecidos após o encerramento do 

exercício correspondente poderão ser pagos à conta 

de dotação específica consignada no orçamento, 

discriminada por elementos, obedecida, sempre que 

possível, a ordem cronológica. 

 Observamos que Acórdão do TCE/RO supracitado, a determinação dada no Inciso V, do 

Acórdão relacionado, conforme abaixo: 

“V- Determinar ao Setor de Contabilidade da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, na 

pessoa da Senhora Lauricélia de Oliveira e Silva 

(CPFnº.591.830.042-20), ou a quem vier a lhe 

substituir, para que nos exercícios futuros: 
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a) Promova o reconhecimento de todas as despesas de 

pessoal pelo regime de competência (art. 18, parágrafo 

2º. Da LC n. 101/2000), 

b) Abstenha-se de executar despesa sem prévio empenho 

(art. 60 da lei n. 4.320/64), 

c) Observe rigorosamente as regras relacionadas ao 

processamento de despesas de exercício anterior- DEA 

(art. 37 da Lei n.4.320/64), 

d) Apresente nota explicativa específica ao balanço 

orçamentário que evidencie esse atendimento, 

e) Instaure, no caso de reconhecimento de despesas de 

exercício anterior (DEA) que não tenha se processado 

pelo regime ordinário das despesas públicas, 

procedimento administrativo apropriado para apurar 

responsabilidade do agente público, setor o caso;” 

Considerando que a despesa com exercícios anteriores, chegam para liquidação 

devidamente autorizadas e empenhadas, com dotação específica no E.D. 92- despesas de 

exercícios anteriores, solicitamos orientação a CG/ALE quanto aos procedimentos que 

devem ser adotados por este DC/SF/ALE, para o cumprimento da determinação da Corte de 

Contas a partir deste presente exercício de 2022, conforme inciso V. 

Anexamos a planilha dos valores empenhados como despesas de exercícios anteriores 

no exercício de 2020. 

Inciso VII 

 Quanto ao apontamento dado no Inciso VII, temos o que se segue: 

 “VII – Determinar ao Setor de Contabilidade da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, na 

pessoa da Senhora Lauricelia de Oliveira e Silva (CPF 

nº. 591.830.042-20), ou a quem vier lhe substituir, que 

promova a reclassificação para  as contas de controle 

(classe 7 e 8 do PCASP), divulgando o fato em nota 

explicativa especifica e devidamente referenciada, do 
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valor registrado na rubrica “Demais Créditos a Curto 

Prazo” (Créditos por danos ao Patrimônio) de R$ 

1.759.429,76, o qual, em princípio, não atende os 

pressupostos para reconhecimento de ativo “ativo”, 
descumprindo o que estabelece os itens 5.6 a 5.13 da 

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, apresentando 

ao TCERO, nas próximas Prestações de Contas, cópia 

do espelho das contas envolvidas;” 

Justificativa 

Quanto ao registro contábil do valor de R$ 1.759.429,76, na conta contábil “Demais 

Créditos a Curto Prazo  (Créditos por danos ao Patrimônio)”, informamos que o mesmo foi feito 

com base no Processo judicial N. 001.2006.0206829-7 e 015407-11.2010.8.22.0001, da 3ª Vara 

da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho.  

 Ressaltamos que o processo 015407-11.2010.8.22.0001, encontra-se transitado em 

julgado em 26.05.2017, conforme documentos em anexo a este, cabendo a AG/ALE/RO, verificar 

a possibilidade de recebimento efetivo dos valores sentenciados a favor da ALE/RO. 

Contudo, seguindo a determinação do TCE/RO, estaremos providenciando a 

reclassificação contábil da conta do ativo para as contas de controle contábil no presente exercício 

de 2022. 

Dado o exposto, submetemos as justificativas a vossa apreciação e orientações cabíveis 

e encaminhamos os documentos comprobatórios das justificativas supracitadas, em anexo.  

 

Porto Velho, 16 de março de 2022. 

 

  

Lauricélia Oliveira e Silva 
Diretora de Contabilidade / ALE-RO 

CRC RO 004929/O 9C00B2A4 
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UNIDADE: 010001 - ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA_DO ESTADO DE RONDONIA
ATE O MES: 12 - DEZEMBRO
Extrato do Empenho por Natureza + Sub-item
Terça-feira, 15 de Março de 2022

DESPESA PROCESSO EMPENHO CREDOR EMPENHO ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO
31909222 0000851/2020-24 2020NE00090 PF0010001 - PESSOAL ALE 3.677,28        -                  3.677,28                     
31919201 0016779/2017-13 2020NE00134 08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ES 46.128,84      -                  46.128,84                    
31909213 0010424/2017-87 2020NE00168 29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO S 180.100,22    -                  180.100,22                  
31909213 000006/2019-33 2020NE00229 29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO S 0,08               -                  0,08                            
31909219 0000006/2019-33 2020NE00240 29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO S 42,45             -                  42,45                          
31909203 020260/07/19 2020NE00248 04092672000559 - FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-P 0,02               -                  0,02                            
31909219 0000006/2019-33 2020NE00250 29979036001201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO S 8,48               -                  8,48                            
31909222 02305/2020-21 2020NE00273 PF0010001 - PESSOAL ALE 5.537,86        -                  5.537,86                     
31909203 019210/02/2019-31 2020NE00360 04092672000559 - FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-P 0,01               -                  0,01                            
33909234 02790/2019-82 2020NE00404 18693751000104 - EDITORA JORNALISTICA MADEIRA 5.229,00        -                  5.229,00                     
31909211 0002497/2020-56 2020NE00566 59003669287 - UDSON FERREIRA DA MATA 4.671,03        -                  4.671,03                     
31919201 012220013120000/2014 2020NE00567 08296673000142 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ES 26.068,62      -                  26.068,62                    
31909211 3970/2020-78 2020NE00666 PF0010001 - PESSOAL ALE 1.963,84        -                  1.963,84                     
31909211 00005219/2020-72 2020NE00869 PF0010001 - PESSOAL ALE 978,26           85,00              893,26                        
31909208 00005219/2020-72 2020NE00869 PF0010001 - PESSOAL ALE 84,33             -                  84,33                          
33909293 00005219/2020-72 2020NE00870 PF0010001 - PESSOAL ALE 966,66           -                  966,66                        
31909211 0005897/2020-57 2020NE01561 PF0010001 - PESSOAL ALE 17.806,53      -                  17.806,53                    
33909214 2296/2020-E 2020NE01764 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERA 3.250,00        -                  3.250,00                     
31909211 1168/2020-E 2020NE01954 PF0010001 - PESSOAL ALE 11.395,18      -                  11.395,18                    
SOMA 307.823,69                        
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Documento assinado eletronicamente, 
utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

Pois bem. O presente feito denota o cumprimento por parte dos imputados do débito solidário, oriundo da referida decisão colegiada. Por conseguinte, viável o 
reconhecimento das suas quitações .  

Ante o exposto, concedo a quitação e determino a baixa de responsabilidade em favor de Viviana de Castro e Raniery Luiz Fabris, quanto ao débito imputado 
solidariamente no item IV do Acórdão APL –TC 00047/17, do processo de nº 00938/14, nos termos do art. 34-A do RITCERO e do art. 26 da LC nº 154/1996.  

Remeta-se o processo à SPJ para cumprimento desta decisão, procedendo às baixas de responsabilidades. Em seguida, ao DEAD para intimação dos 
interessados, a notificação da PGE-TC e o acompanhamento das cobranças pendentes de cumprimento.  

Gabinete da Presidência, 19 de março de 2020.  

(assinado eletronicamente)  
PAULO CURI NETO  
Conselheiro Presidente  
Matrícula 450  

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 3803/2017 (PACED)  
INTERESSADO: Ordenil Veloso da Paixão  
ASSUNTO: PACED – itens II e III – multa do Acórdão AC2-TC 00196/15, processo (principal) n° 1575/11  
RELATOR: Conselheiro Presidente Paulo Curi Neto  

DM 0169/2020-GP  

MULTA. QUITAÇÃO. BAIXA DE RESPONSABILIDADE. ARQUIVAMENTO. 

O presente Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Execução de Decisão – PACED visa apurar o cumprimento, por parte de Ordinil Veloso da 
Paixão, dos itens II e III do Acórdão AC2-TC 00196/15 (processo nº 1575/11), relativamente às imputações de multas, no valor histórico total de R$ 2.500,00.  

A Informação nº 117/2020-DEAD (ID nº 872198) anuncia o adimplemento da multa, confirmado pela Certidão de Situação dos Autos (ID nº 871752) e pela 
informação da PGETC prestada na forma do Ofício n° 0764/2020/PGE/PGETC.  

Pois bem. Considerando os pagamentos das multas, viável a baixa de responsabilidade em nome da interessada, com o reconhecimento da sua quitação.  

Ante o exposto, concedo a quitação e determino a baixa de responsabilidade em favor de Ordenil Veloso da Paixão, quanto às multas dos itens II e III do 
Acórdão AC2TC 00196/15, do processo de nº 1575/11, nos termos do art. 34-A do RITCERO e do art. 26 da LC nº 154/1996.  

Remeta-se o processo à SPJ para cumprimento desta decisão, procedendo à baixa de responsabilidade. Em seguida, ao DEAD para a ciência da interessada, a 
notificação da PGE-TC e o arquivamento.  

Gabinete da Presidência, 18 de março de 2020.  

(assinado eletronicamente)  
PAULO CURI NETO  
Conselheiro Presidente  
Matrícula 450 

 
Portarias 

PORTARIA 

Portaria n. 245, de 23 de março de 2020. 

Dispõe sobre a suspensão de prazos processuais, bem como a respeito da prorrogação do envio das prestações de contas anuais de 2019, balancetes, 
relatórios resumidos de execução orçamentária (RREO) e relatórios de gestão fiscal (RGF) em razão da declarada “Pandemia” de Coronavírus (COVID-19). 

O PRESIDENTE E O CORREGEDOR-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 
66, inciso VIII, da Lei Complementar nº 154, de 26 de julho de 1996, combinado com os artigos 123, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e 
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Documento assinado eletronicamente, 
utilizando certificação digital da ICP-Brasil. 

 

CONSIDERANDO a deliberação da 4ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 19.3.2020, que autorizou a Presidência a expedir atos normativos de natureza 
processual e administrativa, disciplinando a suspensão e a prorrogação de prazos, bem como a adoção de medidas processuais urgentes e administrativas 
extremas; 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública declarado no Estado de Rondônia pelo Decreto n. 24.887, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a classificação de “Pandemia”, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, dado o grau de avanço dos casos de 
contaminação pelo novo coronavírus em diversos países do mundo, inclusive no Brasil; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, declarado em 3 de fevereiro de 2020, por meio da edição da 
Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011; e 

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 

RESOLVEM: 

Art. 1º SUSPENDER por 30 (trinta) dias os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

§ 1º A suspensão do prazo estabelecido no caput não se aplica no caso de concessão de medida cautelar ou de tutela antecipatória, nos termos dos arts. 107 a 
108-C do Regimento deste Tribunal. 

§ 2º A suspensão do prazo prevista no caput não se aplica às decisões relativas à inspeção especial instalada com o objetivo de examinar os atos de gestão e 
proteção da saúde atinentes ao COVID-19. 

§ 3º A solicitação e a emissão de certidão serão feitas, exclusivamente por via eletrônica: acesso ao portal do cidadão. 

Art. 2º SUSPENDER por 30 (trinta) dias as sessões de julgamento, inclusive virtuais, das Câmaras e do Pleno do Tribunal de Contas. 

Art. 3º AUTORIZAR a suspensão por 30 (trinta) dias da adoção das seguintes medidas de cobrança: 

I - Apresentação a protesto de certidões de dívida ativa alusivas à imputação de débito ou multa decorrentes de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia ou de decisões referentes à sua atividade administrativa, incluindo os casos de saldo remanescente dos parcelamentos administrativos realizados e 
cancelados por inadimplência; e 

II - Ajuizamento de execuções fiscais para cobrança de certidões de dívida ativa alusivas à imputação de débito ou multa decorrentes de acórdãos do Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia ou de decisões referentes à sua atividade administrativa, incluindo os casos de saldo remanescente dos parcelamentos 
administrativos realizados e cancelados por inadimplência. 

§1º O disposto neste artigo não se aplica aos atos de cobrança alusivos à imputação de débito ou multa decorrentes de acórdãos do Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia ou de sua atividade administrativa necessários para evitar a ocorrência do instituto da prescrição. 

§2º A suspensão da cobrança pelo referido período não implica emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de processos em curso ou já 
finalizados com imputação de débito ou multa decorrentes de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia ou de sua atividade administrativa, ficando 
a sua emissão condicionada ao cumprimento dos requisitos presentes na Resolução 273/2018/TCE-RO. 

§3º O disposto neste artigo não se aplica aos atos de cobrança já efetuados e em curso e de inscrição em dívida ativa dos referidos créditos. 

Art. 4º PRORROGAR por 60 (sessenta) dias o prazo final estabelecido na Instrução Normativa nº 13/TCE/RO/2004, para que as unidades jurisdicionadas 
municipais e estaduais apresentem as prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas.  

Art. 5º PRORROGAR por 30 (trinta) dias o prazo final estabelecido na Instrução Normativa nº 39/TCE/RO/2013 para a remessa no sistema SIGAP/CONTÁBIL 
dos balancetes mensais das unidades jurisdicionadas municipais e estaduais.  

Art. 6º PRORROGAR por 30 (trinta) dias o prazo final estabelecido na Instrução Normativa nº 39/TCE/RO/2013 para a remessa no sistema SIGAP/GESTÃO 
FISCAL do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF) das unidades jurisdicionadas municipais e estaduais. 

Art. 7º Os prazos estabelecidos nesta portaria poderão ser prorrogados por novo ato da Presidência, caso persistam as circunstâncias que ensejaram a sua 
edição. 

Art. 8º Revoga-se a Portaria n. 243, de 20 de março de 2020. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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RECIBO PROVISÓRIO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Código de Recebimento Nº: 637273970608296651

Unidade Jurisdicionada: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Exercício da Prestação de Contas: 2019

Tipo de Prestação de Contas: Gestão

C.N.P.J. Nº: 04794681000168

ATESTAMOS em caráter provisório  que a Unidade Jurisdicionada acima identificada entregou os

arquivos da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2019 , via SIGAP, contendo as

demonstrações enumeradas pela Lei Federal nº 4.320/64 (artigo 101), a s demonstrações exigidas

pela NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e pelo Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público 8ª Edição; ou os demonstrativos da Lei 6.404/76 (no caso das Empresas

Públicas, das Sociedades de Economia Mista da Administração Estadual e suas entidades); e os

anexos e documentos exigidos pela Lei Complementar nº 154/1996 e Instrução Normativa nº

013/TCE-RO-2004, e encontra-se na base de dados do Tribunal de Contas aguardando aceite final

dos documentos e informações, pela Secretaria Geral de Controle Externo desta Corte de Contas.

Data do envio: 10/06/2020

Hora do Envio: 14:44

As informações e documentos foram enviados por:

Nome Cargo/Função CPF Início Exercício Fim Exercício

Lauricelia de Oliveira e Silva Contador 59183004220 17/01/2019 31/12/2022

Sandra Maria Carvalho Barcelos Controlador Geral 38650118020 13/02/2019 31/01/2021

Laerte Gomes Presidente 41989090168 04/02/2019 31/01/2021

Porto Velho, 10 de junho de 2020. 

Marcus Cézar Santos Pinto Filho

Secretário Geral de Controle Externo

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

 1-1 10/06/2020-14:44:47
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RECIBO PROVISÓRIO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Código de Recebimento Nº: 637266208774763233

Unidade Jurisdicionada: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Exercício da Prestação de Contas: 2019

Tipo de Prestação de Contas: Gestão

C.N.P.J. Nº: 04794681000168

ATESTAMOS em caráter provisório  que a Unidade Jurisdicionada acima identificada entregou os

arquivos da Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2019 , via SIGAP, contendo as

demonstrações enumeradas pela Lei Federal nº 4.320/64 (artigo 101), a s demonstrações exigidas

pela NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e pelo Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público 8ª Edição; ou os demonstrativos da Lei 6.404/76 (no caso das Empresas

Públicas, das Sociedades de Economia Mista da Administração Estadual e suas entidades); e os

anexos e documentos exigidos pela Lei Complementar nº 154/1996 e Instrução Normativa nº

013/TCE-RO-2004, e encontra-se na base de dados do Tribunal de Contas aguardando aceite final

dos documentos e informações, pela Secretaria Geral de Controle Externo desta Corte de Contas.

Data do envio: 01/06/2020

Hora do Envio: 15:07

As informações e documentos foram enviados por:

Nome Cargo/Função CPF Início Exercício Fim Exercício

Lauricelia de Oliveira e Silva Contador 59183004220 17/01/2019 31/12/2022

Sandra Maria Carvalho Barcelos Controlador Geral 38650118020 13/02/2019 31/01/2021

Laerte Gomes Presidente 41989090168 04/02/2019 31/01/2021

Porto Velho, 1 de junho de 2020. 

Marcus Cézar Santos Pinto Filho

Secretário Geral de Controle Externo

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

 1-1 01/06/2020-15:08:13
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09/06/2020 E-mail de WEBMAIL DA ALE/RO - SIGAP - Presta ão de Contas rejeitada - Assembleia Legislativa do Estado de Rond nia

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=4debf70732&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1668947862402972081&simpl=msg-f%3A16689478 1/2

Lauricelia de Oliveira Silva - Contabiliadade <ctlauricelia@ale.ro.gov.br>

SIGAP - Prestação de Contas rejeitada - Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia
3 mensagens

SIGAP <sigap@tce.ro.gov.br> 8 de junho de 2020 12:11
Para: Ctlauricelia@ale.ro.gov.br, sandrabarcelos@ale.ro.gov.br, gabdeplaertegomes@ale.ro.gov.br
Cc: sigap@tce.ro.gov.br

Senhores Responsáveis,

Comunicamos-lhes, que ap s análise quanto a
forma e o conte do do(s) documento(s) exigidos na
Presta ão de Contas de Gestão do exerc cio de
2019, do Chefe do Poder Executivo de Assembleia
Legislativa do Estado de Rond nia,
Excelent ssimo(a) Senhor(a) LAERTE GOMES,
enviado(s) eletronicamente, relativo a(os):
Demonstrativo sint tico das contas componentes do
ativo permanente (anexo TC-23), Demonstrativo da
conta valores inscritos no ativo permanente (anexo
TC-24), Concilia ão (Anexo TC-03) e Extratos
bancários de todas as contas existentes, em 31
(trinta e um) de dezembro do exerc cio de
compet ncia da presta ão de contas, não foram
acatados pela Equipe de Auditoria responsável pelo
exame das contas anuais, prejudicando dessa
maneira o exame t cnico da mesma. Assim, para
regulariza ão desta pend ncia, orientamos que
nova remessa do(s) arquivo(s) de dados rejeitados
seja efetuada no prazo de 10 (dez) dias, a contar do
dia seguinte ao recebimento desta comunica ão,
sob pena de constitui ão de processo de omissão
no dever de presta ão contas.

Informamos que a justificativa da recusa do(s)
arquivo(s) está dispon vel no SIGAP - Corporativo.

Não responda a este e-mail.

Gabinete da Presidência <presidencia@ale.ro.gov.br> 8 de junho de 2020 20:08
Para: Lauricelia de Oliveira Silva - Contabiliadade <ctlauricelia@ale.ro.gov.br>, lauriceliaoliveira@yahoo.com.br

Boa noite

Encaminho para provid ncias cabí eis

Por gentileza, solicitamos que confirmem o recebimento.
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Manifestação – Controladoria Geral ALERO 
 
PROCESSO N: 1246/2021/TCE/RO 
CATEGORIA: Acompanhamento de Gestão 
SUBCATEGORIA: Gestão Fiscal 
ASSUNTO: Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre de 2021 
JURISDICIONADO: Poder Legislativo do Estado de Rondônia 
 
 
 Em atenção ao teor das recomendações e determinações inerentes ao 
Processo nº 1246/2021/TCE-RO, que trata do acompanhamento do Relatório 
de Gestão Fiscal desse Poder Legislativo, na qual alerta aos possíveis 
impactos no orçamento de 2022 decorrentes do déficit financeiro do Plano 
Previdenciário Financeiro – IPERON -, o que poderá ocasionar o aumento 
gradual de despesas de pessoal, bem como, da criação de rotina de controle 
sobre o impacto do Parecer Prévio n. 49/20/TCERO na despesa de pessoal a 
partir de maio de 2021, a Secretária e Planejamento e Orçamento  da 
assembleia Legislativa informou as providências tomadas por meio do 
Memorando nº 133/SPO/ALERO, assim, atendendo as demandas exaradas 
pela Egrégia Corte de Contas do Estado de Rondônia, conforme 
documentação anexa. 
 
 
 

Porto Velho, 29 de março de 2022. 
 
 

 
 

DIEGO RAMOS SILVA 
Analista Legislativo – Contabilidade/ALERO 

 
 

 
WELYS ARAUJO DE ASSIS 
Controlador Geral – ALERO 
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Memo. nº 133/SPO/ALE-RO                                                                            
             Porto Velho, 28 de outubro de 2021. 

 

 

Da: Secretaria de Planejamento e Orçamento 

Para: Controladoria Geral 
 

 

 

 

  Senhor Controlador, 
 

  

 Em atenção ao MEMO Nº107/CG/2021, de 21/10/2021, em que solicita 
manifestação sobre as ações realizadas por esta Secretaria de Planejamento e Orçamento no que 
tange ao teor da decisão monocrática 101/2021/GCBAA – Processo nº 1246/2021/TCE-RO, 
que trata da observância do limite das despesas com pessoal desse poder legislativo, na qual 
alerta aos possíveis impactos no orçamento de 2022 decorrentes do déficit financeiro do Plano 
Previdenciário Financeiro – IPERON -, o que poderá ocasionar o aumento gradual de despesas 
de pessoal, bem como, da criação de rotina de controle sobre o impacto do Parecer Prévio n. 
49/20/TCERO na despesa de pessoal a partir de maio de 2021, temos a informar o seguinte: 
 

Quanto aos possíveis impactos no orçamento de 2022 decorrentes do déficit financeiro do 
Plano Previdenciário Financeiro – IPERON 

 

  Informamos que a partir da atuação do Grupo de Trabalho Interinstitucional da 
Previdência (GT Previdência), criado pela Portaria Conjunta nº 16, de 07 de maio de 2021, e 
atualizações, com a finalidade de subsidiar tecnicamente a tomada de decisão pelo Conselho 
Superior Previdenciário acerca das alternativas para a equalização do déficit atuarial 
previdenciário do Estado de Rondônia, foram criadas condições técnicas e legais que 
praticamente extinguiram  a possibilidade de aumento gradual de despesas com pessoal da ALE, 
notadamente no que se refere à incorporação da folha dos aposentados e pensionistas, de forma 
a impactar no aumento do seu limite de despesa com pessoal. 
 

  Nesse sentido, as seguintes normas foram editadas a partir das decisões tomadas 
pelo Conselho Superior Previdenciário embasadas no trabalho realizado pelo GT Previdência: 
 

 Emenda Constitucional nº 146, de 9 de setembro de 2021, que trata sobre a 
reforma da Previdência Social no âmbito estadual; 
 

 Emenda Constitucional nº 147, de 22 de setembro de 2021, que trata sobre o 
repasse do excedente duodecimal dos Poderes e Órgãos Autônomos, de 
forma integral à previdência social estadual, mediante transferência a título 
de amortização do déficit atuarial até sua extinção; 
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 Lei nº 5.111, de 1º de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano de 
Amortização do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do 
Estado de Rondônia;  
 

 Lei Complementar nº 1.100, de 18 de outubro de 2021, que dispõe sobre a 
Consolidação da Legislação Previdenciária. 

 

  Em resumo, estabeleceu-se a extinção da segregação de massa do IPERON, com 
a junção do capital e dos segurados do Fundo Previdenciário Capitalizado e do Fundo 
Previdenciário Financeiro apenas no Fundo Previdenciário Capitalizado, a partir de 1º de 
janeiro de 2022.  
 

  Dessa forma, por meio da extinção da segregação de massa, solucionou-se a 
possibilidade de esgotamento das reservas do Plano Previdenciário Financeiro e, com isso, a 
possibilidade da ALE ter que arcar com seus servidores aposentados e pensionistas e, 
consequentemente, aumentar seu limite da despesa com pessoal.  
 

  Em contraprestação, foi necessário a criação do Plano de Amortização do déficit 
atuarial, com previsão de extinção do déficit em até 35 (trinta e cinco) anos, a partir do exercício 
2022, por meio de parcelas calculadas anualmente, a serem aportadas mensalmente ou 
anualmente por cada Poder e Órgão Autônomo, cujos valores iniciais foram estabelecidos no 
Anexo Único da Lei nº 5.111/2021. 
 

  A Lei nº 5.111/2021 também estabeleceu em seu art. 4º, parágrafo único, que os 
aportes anteriores realizados pelos Poderes e Órgãos Autônomos, destinados à antecipação da 
cobertura de eventual insuficiência financeira de Fundo em Repartição, serão considerados para 
fins de redução das parcelas previstas no Anexo Único. 
 

  Além disso, dispôs que em caso de existência de excedente de repasse 
duodecimal, os Poderes e Órgãos Autônomos deverão utilizá-lo para fins de realização do 
aporte anual correspondente a cada exercício, na sua integralidade. 
 

  Nesse sentido, a ALE já realizou, no início deste exercício 2021, aporte para 
cobertura de eventual insuficiência financeira, no montante de R$ 20.492.081,04 (vinte 
milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitenta e um reais e quatro centavos), a partir da 
celebração do Acordo de Cooperação Financeira junto ao IPERON, publicado na edição do 
DO-e-ALE/RO, de 27/01/2021.  
 

  Esse valor somado ao excedente de repasse duodecimal, apurado por esta 
Secretaria de Planejamento e Orçamento, até setembro/2021, alcança o total de R$ 
59.742.511,15 (cinquenta e nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e onze 
reais e quinze centavos).   
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  É importante frisar, que esses aportes, embora gerem impactos orçamentários, 
não caracterizam despesa com pessoal, não afetando, portanto, o limite da despesa com pessoal 
da ALE. 
 

  Diante disso, a fim de realizar o controle da necessidade orçamentária para os 
próximos exercícios financeiros, elaboramos a Tabela 1, disposta a seguir, a qual demonstra 
que, em virtude dos aportes já realizados e do excesso de duodécimos apurados até 
setembro/2021, só haverá necessidade de dotação orçamentária para realização de aporte da 
participação da ALE, a partir do exercício financeiro 2023, isso se não houver novos excedentes 
de repasses duodecimais no exercício 2022.  
 

Tabela 1 - Controle da Necessidade Orçamentária para Amortização do Déficit Atuarial junto ao IPERON 

 

Ano
Saldo de 

Antecipação de 
Recursos (*)

Estimativa de 
Excesso de 
Repasses 

Duodecimais (**)

Aportes
Suplementares

(***)
Saldo Estimado

Necessidade 
Orçamentária

2021 20.492.081,04       39.250.430,11       59.742.511,15       -                        

2022 40.081.091,69       19.661.419,46       -                        

2023 39.868.890,94       20.207.471,48-       20.207.471,48       

2024 39.648.438,06       59.855.909,54-       39.648.438,06       

2025 39.419.589,24       99.275.498,78-       39.419.589,24       

2026 39.182.198,60       138.457.697,38-     39.182.198,60       

2027 38.936.118,18       177.393.815,56-     38.936.118,18       

2028 38.681.197,94       216.075.013,50-     38.681.197,94       

2029 38.417.285,68       254.492.299,18-     38.417.285,68       

2030 38.144.227,06       292.636.526,24-     38.144.227,06       

2031 37.861.865,53       330.498.391,77-     37.861.865,53       

2032 37.570.042,36       368.068.434,13-     37.570.042,36       

2033 37.268.596,53       405.337.030,66-     37.268.596,53       

2034 36.957.364,78       442.294.395,44-     36.957.364,78       

2035 36.636.181,54       478.930.576,98-     36.636.181,54       

2036 36.304.878,89       515.235.455,87-     36.304.878,89       

2037 35.963.286,58       551.198.742,45-     35.963.286,58       

2038 36.322.919,44       587.521.661,89-     36.322.919,44       

2039 36.686.148,64       624.207.810,53-     36.686.148,64       

2040 37.053.010,12       661.260.820,65-     37.053.010,12       

2041 37.423.540,22       698.684.360,87-     37.423.540,22       

2042 37.797.775,63       736.482.136,50-     37.797.775,63       

2043 38.175.753,38       774.657.889,88-     38.175.753,38       

2044 38.557.510,92       813.215.400,80-     38.557.510,92       

2045 38.943.086,02       852.158.486,82-     38.943.086,02       

2046 39.332.516,88       891.491.003,70-     39.332.516,88       

2047 39.725.842,05       931.216.845,75-     39.725.842,05       

2048 40.123.100,47       971.339.946,22-     40.123.100,47       

2049 40.524.331,48       1.011.864.277,70-  40.524.331,48       

2050 40.929.574,79       1.052.793.852,49-  40.929.574,79       

2051 41.338.870,54       1.094.132.723,03-  41.338.870,54       

2052 41.752.259,25       1.135.884.982,28-  41.752.259,25       

2053 42.169.781,84       1.178.054.764,12-  42.169.781,84       

2054 42.591.479,66       1.220.646.243,78-  42.591.479,66       

2055 43.017.394,45       1.263.663.638,23-  43.017.394,45       

2056 43.447.568,40       1.307.111.206,63-  43.447.568,40       

(***) Valores previstos na reavaliação atuarial 2021, após reforma da previdência (EC 146/2021).

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial 2021. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia - IPERON. Tabela 27: Financiamento do Déficit Técnico Atuarial – cenário EC20 – Proporção passivo

(*) Valor aportado mediante Acordo de Cooperação Financeira celebrado junto ao IPERON. Publicado na edição
do DO-e-ALE/RO de 27/01/2021.

(**) Secretaria de Planejamento e Orçamento/ALE. Demonstrativo do Acompanhamento da Arrecadação Estadual
- Exercício 2021. Valor apurado até setembro/2021, considerando-se que os repasses do meses de outubro a
dezembro cumprirão o valor inicialmente previsto.
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Quanto à criação de rotina de controle sobre o impacto do Parecer Prévio n. 
49/20/TCERO na despesa de pessoal a partir de maio de 2021 

 

 Informamos que esta Secretaria de Planejamento e Orçamento mantém rotinas 
mensais de acompanhamento e de estimativa, tanto da receita estadual, quanto das despesas 
deste Poder Legislativo, incluindo a estimativa da despesa com pessoal e a apuração do seu 
valor sobre a Receita Corrente Líquida – RCL do Estado.  

 

 Sobre a implantação de rotina de controle sobre o impacto do Parecer Prévio nº 
49/20/TCERO, informamos que os parâmetros utilizados por esta Secretaria, tanto nos 
acompanhamentos mensais, quanto nas estimativas, já estão adequados de forma a cumprir com 
a determinação do Tribunal de Contas, no que tange à vedação da dedução do IRRF na apuração 
do limite da despesa com pessoal. 

 

 Nesse sentido, estamos disponibilizando cópia dos instrumentos utilizados por 
esta Secretaria, no acompanhamento da despesa com pessoal, quais sejam:  

 

1) Estimativa da Receita Corrente Líquida - RCL; 
2) Controle do Limite da Despesa com Pessoal - Exercício 2021; 
3) Projeção da Despesa Total com Pessoal - Exercícios 2022-2024. 

 

   Atenciosamente, 
 

 

 

Rafael Figueiredo Martins Dias 

Secretário de Planejamento e Orçamento 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Planejamento e Orçamento

Estimativa da Receita Corrente Líquida - RCL (art. 12, LRF)

Metodologia: Método dos Mínimos Quadrados, de acordo com a Instrução Normativa nº 001/TCER-99

Mês 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

janeiro          497.328.371,38 545.779.127,11         624.848.353,59         614.207.435,56         834.784.069,08         868.998.223,30          973.966.081,05          1.101.361.474,92       

fevereiro 575.859.298,93         577.825.400,57         648.991.206,91         761.634.873,17         670.256.920,09         762.161.656,39          772.794.512,98          773.057.904,59          

março 520.718.298,41         550.429.112,73         554.685.359,86         615.577.630,06         668.345.415,32         700.919.673,98          757.749.701,71          800.420.723,68          

abril 511.962.243,38         564.034.751,24         613.865.808,56         544.453.113,69         746.409.562,72         736.618.743,95          802.890.621,02          898.973.436,15          

maio 580.810.568,68         565.236.755,38         641.123.366,91         643.069.979,89         827.948.396,29         866.865.008,54          960.277.523,24          1.072.175.037,56       

junho 532.677.140,18         597.125.919,99         619.137.652,96         812.551.034,70         833.325.597,19         941.038.154,54          1.048.132.126,66       1.112.375.686,58       

julho 555.485.139,40         574.666.185,71         643.461.861,66         778.738.286,97         839.542.159,03         941.578.209,66          1.039.618.358,35       1.121.038.319,69       

agosto 575.718.690,41         592.278.421,46         623.525.504,27         829.560.437,06         914.595.186,63         1.033.236.194,43       1.178.771.035,61       1.280.608.914,30       

setembro 493.944.758,32         492.682.162,82         591.206.902,14         749.071.010,35         801.810.213,22         930.004.636,99          1.035.306.292,53       1.125.773.105,84       

outubro 513.833.705,46         571.010.402,00         594.583.942,89         686.002.327,39         726.377.446,10         783.873.408,80          849.770.160,41          898.705.701,11          

novembro 471.246.587,22         581.477.940,52         639.045.808,30         854.628.755,22         938.528.365,76         1.075.103.773,11       1.224.845.051,84       1.335.082.560,79       

dezembro 671.111.674,20         731.571.606,88         948.569.531,43         834.285.627,94         973.014.556,55         1.024.371.567,08       1.036.594.079,65       1.131.637.049,22       

TOTAL       6.500.698.492,97       6.944.119.804,41       7.743.047.318,48       8.723.782.532,00 9.774.937.887,99      10.664.769.250,79     11.680.715.545,04     12.651.209.914,43     

Variação 6,82% 11,51% 12,67% 12,05% 9,10% 9,53% 8,31%

Fonte: Governo do Estado de Rondônia, Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, período janeiro/2017 a setembro/2021.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Planejamento e Orçamento
Controle do Limite da Despesa com Pessoal - Relatório de Gestão Fiscal - RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a') - Exercício 2021
Posição em: 22/10/2021

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Previsto Previsto Previsto

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)            20.900.533,86            11.322.845,43            13.633.107,76            12.149.633,98            12.782.025,30            13.091.346,19            13.873.468,95            14.074.427,18            13.549.207,82            13.925.689,51            13.925.511,60            25.851.023,20 

Pessoal Ativo

Vencimentos e Vantagens Fixas 319011 9.224.080,77             9.403.964,10             9.471.198,92             9.403.096,83             9.522.537,32             9.618.135,78             10.290.381,59           10.002.532,29           9.902.645,57             9.855.124,29             9.854.946,38             19.709.892,76           

Obrigações Patronais 319013 1.659.847,53             1.048.711,76             1.485.966,08             1.425.547,21             1.482.748,41             1.454.041,46             1.498.039,75             1.560.648,02             1.533.921,56             1.500.133,42             1.500.133,42             3.000.266,84             

Pessoal Inativo e Pensionistas 319003 126.611,25                126.611,25                126.611,25                126.611,25                126.611,25                126.611,25                126.611,25                126.611,25                126.611,25                126.611,25                126.611,25                253.222,50                

Sentenças Judiciais 319091 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Outras Despesas Variavéis 319016 117.462,66                4.578,20                    60.298,20                  178,20                       7.898,20                    178,20                       6.058,25                    8.936,26                    -                             1.518,00                    1.518,00                    3.036,00                    

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da 
apuração

319092 83.728,99                  87.265,23                  -                             -                             -                             106,62                       3.759,31                    8.559,81                    -                             -                             -                             -                             

Indenizações e Restituições Trabalhistas 319094 9.247.022,21             312.090,85                1.661.127,00             768.038,46                1.178.174,70             1.453.121,46             1.398.788,61             1.912.646,28             1.591.846,35             2.000.000,00             2.000.000,00             2.000.000,00             

Ressaricimento de Pessoal Requisitado 319096 -                             12.110,75                  55.445,31                  20.840,07                  56.166,52                  48.040,84                  68.109,11                  75.026,16                  -                             -                             -                             -                             

IPERON 319113 441.780,45                327.513,29                772.461,00                405.321,96                407.888,90                391.110,58                481.721,08                379.467,11                394.183,09                442.302,55                442.302,55                884.605,10                

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)            10.965.775,68              1.610.341,49              2.868.783,30              1.956.086,87                  815.690,44                  813.342,04                  806.144,63                  810.097,58              1.591.846,35              2.000.000,00              2.000.000,00              2.000.000,00 

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da 
apuração

319092 83.728,99                  87.265,23                  -                             -                             -                             

Abono pecuniario de férias. E.D. 31901144 - Parecer Processo 
00641/2020-TCE/RO

319011 80.001,39                  97.694,18                  110.567,29                80.001,39                  11.518,54                  9.170,14                    1.972,73                    5.925,68                    

Indenizações e Restituições Trabalhistas 319094 9.247.022,21             312.090,85                1.661.127,00             768.038,46                804.171,90                804.171,90                804.171,90                804.171,90                1.591.846,35             2.000.000,00             2.000.000,00             2.000.000,00             

Imposto de Renda Retido na Fonte (Parecer Prévio nº 56/2002-
TCER)

IRRF 1.555.023,09             1.113.291,23             1.097.089,01             1.108.047,02             Dedução do IRRF da despesa com pessoal vedada pelo Parecer Prévio nº 49/20/TCERO, a partir de maio/2021

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)              9.934.758,18              9.712.503,94            10.764.324,46            10.193.547,11            11.966.334,86            12.278.004,15            13.067.324,32            13.264.329,60            11.957.361,47            11.925.689,51            11.925.511,60            23.851.023,20 

DESPESA TOTAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES          128.428.845,12          127.688.725,40          129.219.920,44          129.209.239,70          131.202.127,00          133.580.570,05          136.727.911,77          139.970.945,12          141.773.413,65          143.444.964,90          145.335.129,21 150.840.712,40 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL MENSAL 834.784.069,08         670.256.920,09         668.345.415,32         746.409.562,72         827.948.396,29         833.325.597,19         839.542.159,03         914.595.186,63         801.810.213,22         726.377.446,10         938.528.365,76         973.014.556,55         

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL MENSAL - AJUSTADA (COM 
DEDUÇÃO DE IRRF)

817.934.139,75         650.854.266,87         624.153.710,68         707.607.982,19         Dedução do IRRF da RCL vedada pelo Parecer Prévio nº 49/20/TCERO, a partir de maio/2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL TOTAL DOS 12 ÚLTIMOS 
MESES

8.522.174.862,85      8.444.383.289,79      8.491.447.984,69      8.683.578.525,03      8.899.009.138,46      8.949.249.171,32      9.041.847.530,39      9.157.666.005,93      9.244.626.368,12      9.318.869.497,20      9.439.572.934,66      9.655.692.020,27      

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre a RCL 1,51% 1,51% 1,52% 1,49% 1,47% 1,49% 1,51% 1,53% 1,53% 1,54% 1,54% 1,56%

LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%

LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86% 1,86%

LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76% 1,76%

Natureza da 
Despesa

Especificação

1,51% 1,51% 1,52%
1,49% 1,47%

1,49%
1,51%

1,53% 1,53% 1,54% 1,54%
1,56%

Limite Máximo

Limite Prudencial

Limite de Alerta

1,44%

1,54%

1,64%

1,74%

1,84%

1,94%
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Planejamento e Orçamento
Projeção da Despesa Total com Pessoal - Exercícios 2022-2024

Receita Corrente Líquida - RCL 
(com Dedução do IRRF)

Receita Corrente Líquida - RCL 
(sem Dedução do IRRF)

Despesas com Pessoal

RCL Mensal
Emendas 

Individuais e de 
Bancadas

RCL Total 
(12 Últimos Meses)

RCL Mensal
Emendas 

Individuais e de 
Bancadas

RCL Total 
(12 Últimos Meses)

% Crescimento 
Anual

Despesa Líquida 
com Pessoal - DLP (*)

Impacto Revisão 
Anual 2019 (4,31%)

Impacto Revisão 
Anual 4,25%

Despesa Total com 
Pessoal - DTP

(12 Últimos Meses)

% sobre a 
RCL

Limite de 
Alerta

Limite 
Prudencial

Limite 
Máximo

Variação 
DLP

Variação 
DTP

jan/2020 593.521.393,77       7.320.856.359,92    614.207.435,56       7.731.404.381,45      10,09% 10.388.392,33            125.941.516,32          1,72% 1,76% 1,86% 1,96% 21.271,34           160.626,43           

fev/2020 728.645.839,93       7.433.385.564,67    761.634.873,17       7.844.048.047,71      10,58% 10.452.623,66            129.087.286,49          1,74% 1,76% 1,86% 1,96% 64.231,33           3.145.770,17        

mar/2020 577.089.015,78       7.486.987.673,39    615.577.630,06       7.904.940.317,91      11,36% 9.233.129,42              129.177.419,29          1,73% 1,76% 1,86% 1,96% 1.219.494,24-      90.132,80             

abr/2020 515.477.441,85       7.419.394.241,53    544.453.113,69       7.835.527.623,04      9,61% 10.204.227,85            130.100.930,92          1,75% 1,76% 1,86% 1,96% 971.098,43         923.511,63           

mai/2020 612.517.782,86       36.160.925,00-   7.383.385.621,71    643.069.979,89       36.160.925,00-     7.801.313.311,02      7,99% 9.973.447,56              130.409.169,41          1,77% 1,76% 1,86% 1,96% 230.780,29-         308.238,49           

jun/2020 783.085.564,33       7.579.315.368,43    812.551.034,70       7.994.726.692,76      10,33% 9.899.561,10              130.457.342,64          1,72% 1,76% 1,86% 1,96% 73.886,46-           48.173,23             

jul/2020 746.943.799,96       7.718.669.646,70    778.738.286,97       8.130.003.118,07      11,14% 9.919.982,60              130.437.756,05          1,69% 1,76% 1,86% 1,96% 20.421,50           19.586,59-             

ago/2020 798.776.711,09       7.923.133.763,95    829.560.437,06       8.336.038.050,86      13,47% 10.021.296,25            130.406.866,50          1,65% 1,76% 1,86% 1,96% 101.313,65         30.889,55-             

set/2020 714.849.851,03       8.077.610.848,18    749.071.010,35       8.493.902.159,07      14,09% 10.154.892,94            130.109.955,28          1,61% 1,76% 1,86% 1,96% 133.596,69         296.911,22-           

out/2020 652.134.317,02       1.069.200,00     8.166.895.320,08    686.002.327,39       1.069.200,00       8.586.389.743,57      14,97% 10.254.138,26            129.935.996,49          1,59% 1,76% 1,86% 1,96% 99.245,32           173.958,79-           

nov/2020 817.824.928,31       8.374.955.040,90    854.628.755,22       8.801.972.690,49      16,95% 10.035.347,29            120.904.160,25          1,44% 1,76% 1,86% 1,96% 218.790,97-         9.031.836,24-        

dez/2020 756.895.470,94       8.262.670.391,87    834.285.627,94       8.688.688.787,00      12,23% 18.345.440,01            128.882.479,27          1,56% 1,76% 1,86% 1,96% 8.310.092,72      7.978.319,02        

jan/2021 817.934.139,75       8.487.083.137,85    834.784.069,08       8.909.265.420,52      15,23% 9.934.758,18              128.428.845,12          1,51% 1,76% 1,86% 1,96% 8.410.681,83-      453.634,15-           

fev/2021 650.854.266,87       8.409.291.564,79    670.256.920,09       8.817.887.467,44      12,42% 9.712.503,94              127.688.725,40          1,52% 1,76% 1,86% 1,96% 222.254,24-         740.119,72-           

mar/2021 624.153.710,68       8.456.356.259,69    668.345.415,32       8.870.655.252,70      12,22% 10.764.324,46            129.219.920,44          1,53% 1,76% 1,86% 1,96% 1.051.820,52      1.531.195,04        

abr/2021 707.607.982,19       8.648.486.800,03    746.409.562,72       9.072.611.701,73      15,79% 10.193.547,11            129.209.239,70          1,49% 1,76% 1,86% 1,96% 570.777,35-         10.680,74-             

mai/2021 827.948.396,29       9.293.651.043,13      19,13% 11.966.334,86            131.202.127,00          1,41% 1,76% 1,86% 1,96% 1.772.787,75      1.992.887,30        

jun/2021 833.325.597,19       9.314.425.605,62      16,51% 12.278.004,15            133.580.570,05          1,43% 1,76% 1,86% 1,96% 311.669,29         2.378.443,05        

jul/2021 839.542.159,03       9.375.229.477,68      15,32% 13.067.324,32            136.727.911,77          1,46% 1,76% 1,86% 1,96% 789.320,17         3.147.341,72        

ago/2021 914.595.186,63       9.460.264.227,25      13,49% 13.264.329,60            139.970.945,12          1,48% 1,76% 1,86% 1,96% 197.005,28         3.243.033,35        

set/2021 801.810.213,22       9.513.003.430,12      12,00% 11.957.361,47            141.773.413,65          1,49% 1,76% 1,86% 1,96% 1.306.968,13-      1.802.468,53        

out/2021 726.377.446,10       9.552.309.348,84      11,25% 11.925.689,51            143.444.964,90          1,50% 1,76% 1,86% 1,96% 31.671,96-           1.671.551,25        

nov/2021 938.528.365,76       9.636.208.959,38      9,48% 11.925.511,60            145.335.129,21          1,51% 1,76% 1,86% 1,96% 177,91-                1.890.164,31        

dez/2021 973.014.556,55       9.774.937.887,99      12,50% 23.851.023,20            150.840.712,40          1,54% 1,76% 1,86% 1,96% 11.925.511,60    5.505.583,19        

jan/2022 868.998.223,30       9.809.152.042,21      10,10% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 153.286.740,05          1,56% 1,76% 1,86% 1,96% 11.687.001,37-    2.446.027,65        

fev/2022 762.161.656,39       9.901.056.778,51      12,28% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 155.955.021,94          1,58% 1,76% 1,86% 1,96% -                     2.668.281,89        

mar/2022 700.919.673,98       9.933.631.037,18      11,98% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 157.571.483,32          1,59% 1,76% 1,86% 1,96% -                     1.616.461,37        

abr/2022 736.618.743,95       9.923.840.218,40      9,38% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 159.758.722,04          1,61% 1,76% 1,86% 1,96% -                     2.187.238,72        

mai/2022 866.865.008,54       9.962.756.830,66      7,20% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 160.173.173,01          1,61% 1,76% 1,86% 1,96% -                     414.450,97           

jun/2022 941.038.154,54       10.070.469.388,01    8,12% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 160.275.954,69          1,59% 1,76% 1,86% 1,96% -                     102.781,68           

jul/2022 941.578.209,66       10.172.505.438,65    8,50% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 159.589.416,20          1,57% 1,76% 1,86% 1,96% -                     686.538,49-           

ago/2022 1.033.236.194,43    10.291.146.446,45    8,78% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 158.705.872,44          1,54% 1,76% 1,86% 1,96% -                     883.543,77-           

set/2022 930.004.636,99       10.419.340.870,21    9,53% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 159.129.296,80          1,53% 1,76% 1,86% 1,96% -                     423.424,36           

out/2022 783.873.408,80       10.476.836.832,91    9,68% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 159.584.393,12          1,52% 1,76% 1,86% 1,96% -                     455.096,32           

nov/2022 1.075.103.773,11    10.613.412.240,26    10,14% 12.164.021,83            109.142,00                 107.622,00                 160.039.667,35          1,51% 1,76% 1,86% 1,96% -                     455.274,23           

dez/2022 1.024.371.567,08    10.664.769.250,79    9,10% 24.328.043,66            218.284,00                 215.244,00                 160.950.215,82          1,51% 1,76% 1,86% 1,96% 12.164.021,83    910.548,46           

jan/2023 973.966.081,05       10.769.737.108,53    9,79% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 161.728.466,31          1,50% 1,76% 1,86% 1,96% 11.394.957,15-    778.250,49           

fev/2023 772.794.512,98       10.780.369.965,12    8,88% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 162.506.716,80          1,51% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

mar/2023 757.749.701,71       10.837.199.992,85    9,10% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 163.284.967,29          1,51% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

abr/2023 802.890.621,02       10.903.471.869,93    9,87% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 164.063.217,79          1,50% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

mai/2023 960.277.523,24       10.996.884.384,62    10,38% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 164.841.468,28          1,50% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

jun/2023 1.048.132.126,66    11.103.978.356,74    10,26% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 165.619.718,77          1,49% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

jul/2023 1.039.618.358,35    11.202.018.505,42    10,12% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 166.397.969,27          1,49% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

ago/2023 1.178.771.035,61    11.347.553.346,60    10,27% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 167.176.219,76          1,47% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

set/2023 1.035.306.292,53    11.452.855.002,14    9,92% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 167.954.470,25          1,47% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

out/2023 849.770.160,41       11.518.751.753,75    9,94% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 168.732.720,75          1,46% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

nov/2023 1.224.845.051,84    11.668.493.032,48    9,94% 12.933.086,52            113.767,11                 112.182,70                 169.510.971,24          1,45% 1,76% 1,86% 1,96% -                     778.250,49           

dez/2023 1.036.594.079,65    11.680.715.545,04    9,53% 25.866.173,03            227.534,22                 224.365,39                 171.067.472,22          1,46% 1,76% 1,86% 1,96% 12.933.086,52    1.556.500,99        

Mês/Ano

 Dedução do IRRF vedado pelo Parecer Prévio nº 
49/20/TCERO 
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Receita Corrente Líquida - RCL 
(com Dedução do IRRF)

Receita Corrente Líquida - RCL 
(sem Dedução do IRRF)

Despesas com Pessoal

RCL Mensal
Emendas 

Individuais e de 
Bancadas

RCL Total 
(12 Últimos Meses)

RCL Mensal
Emendas 

Individuais e de 
Bancadas

RCL Total 
(12 Últimos Meses)

% Crescimento 
Anual

Despesa Líquida 
com Pessoal - DLP (*)

Impacto Revisão 
Anual 2019 (4,31%)

Impacto Revisão 
Anual 4,25%

Despesa Total com 
Pessoal - DTP

(12 Últimos Meses)

% sobre a 
RCL

Limite de 
Alerta

Limite 
Prudencial

Limite 
Máximo

Variação 
DLP

Variação 
DTP

Mês/Ano

jan/2024 1.101.361.474,92    11.808.110.938,91    9,64% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 171.775.251,14          1,45% 1,76% 1,86% 1,96% 12.232.870,59-    707.778,92           

fev/2024 773.057.904,59       11.808.374.330,52    9,54% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 172.483.030,06          1,46% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

mar/2024 800.420.723,68       11.851.045.352,49    9,36% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 173.190.808,98          1,46% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

abr/2024 898.973.436,15       11.947.128.167,61    9,57% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 173.898.587,90          1,46% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

mai/2024 1.072.175.037,56    12.059.025.681,94    9,66% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 174.606.366,82          1,45% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

jun/2024 1.112.375.686,58    12.123.269.241,86    9,18% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 175.314.145,74          1,45% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

jul/2024 1.121.038.319,69    12.204.689.203,21    8,95% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 176.021.924,66          1,44% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

ago/2024 1.280.608.914,30    12.306.527.081,89    8,45% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 176.729.703,58          1,44% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

set/2024 1.125.773.105,84    12.396.993.895,21    8,24% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 177.437.482,50          1,43% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

out/2024 898.705.701,11       12.445.929.435,92    8,05% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 178.145.261,42          1,43% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

nov/2024 1.335.082.560,79    12.556.166.944,86    7,61% 13.633.302,44            117.575,12                 115.937,68                 178.853.040,34          1,42% 1,76% 1,86% 1,96% -                     707.778,92           

dez/2024 1.131.637.049,22    12.651.209.914,43    8,31% 27.266.604,89            235.150,25                 231.875,35                 180.268.598,18          1,42% 1,76% 1,86% 1,96% 13.633.302,44    1.415.557,84        

Fontes: Demonstrativos da Receita Corrente Líquida e Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, exercícios 2018, 2019, 2020 2021.

(*) A partir de janeiro/2022, aplicou-se o fator de crescimento vegetativo de 2%. A partir de janeiro/2023 acrescentou-se o fator de correção inflacionária IPCA, previsto pelo Banco Central.
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