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Assembléia Legislativa do listado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18/2019.

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e

dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Capítulo I
Do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Art. Io. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia passa a ter sua estrutura e
competência definidas nesta Lei Complementar e em seus Anexos.

Capítulo II

Da Presidência

Seção I

Das competências da Presidência

Art. 2o. Compete à Presidência do Tribunal de Contas, além de outras
atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - presidir o Tribunal Pleno do Tribunal de Contas;

II - presidir o Conselho Superior de Administração do Tribunal de Contas;

III - presidir e praticar todos os atos de administração do Tribunal de Contas;

IV- movimentar, diretamente ou por delegação, as dotações e os créditos
orçamentários do Tribunal de Contas, bem como praticar todos os atos necessários para a
boa e regular administração e funcionamento do Tribunal de Contas;

V - representar judicial e extrajudicial o Tribunal de Contas;

VI - representar o Tribunal de Contas nos eventos e cerimônias oficiais;

VII - dar posse, após instrução processual, com manifestação formal da
Corregedoria-Geral, aos Conselheiros e Conselheiros Substitutos;

VIII - dar posse ao Procurador-Geral do Ministério Púbíico de Contas;
IX- dar posse ao Vice-Presidente, ao Corregedor-GepL/aos Presidentes de

Câmaras, Ouvidor, ao Presidente da Escola Superior de Contas, pem como aos titulares
das secretarias do Tribunal, na forma estabelecida no Regimento Mterno;
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X - expedir os atos de nomeação, exoneração, remoção, dispensa, demissão,
aposentadoria, bem como praticar outros atos relativos aosservidores doQuadro depessoal
do Tribunal de Contas, os quais serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal
de Contas;

XI- autorizar a execução judicial da dívida, enviando aos respectivos órgãos
todos os documentos necessários à sua propositura, conforme disposto no inciso II, do
artigo 27 da Lei Complementar n° 154, de 1996;

XII - executar ato de gestão dos recursos financeiros do fundo de
Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas - FDI/TC;

XIII - dar integral cumprimento às deliberações do Conselho Superior de
Administração; e

XIV - exercer as demais competências previstas no Regimento Interno.
Resoluções e demais atos normativos legais;

§ Io. Os atos privativos da Presidência serão exercidos pelo Presidente do
Tribunal de Contas .

§ 2o. O Presidente do Tribunal de Contas poderá, na forma disposta no
Regimento Interno, em resolução ou em outro ato normativo, delegar a sua competência e
a prática de seus atos dispostos neste artigo.

Art. 3o. Compete ao Vice-Presidente, além de outras competências previstas no
Regimento Interno do Tribunal de Contas:

I - substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos por motivo de
licença, férias ou outro afastamento legal, e sucedê-lo, no caso de vaga, nas hipóteses
previstas no Regimento Interno;

II - integrar Câmara;

III - desempenhar missões especiais de interesse do Tribunal de Contas, por
deliberação do Pleno;

IV- supervisionar a edição da Revista do Tribunal de Contas;

V - auxiliar o Presidente, por delegação deste, no exercício de suas funções,
quando solicitado.
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Seção II

Das competências das unidades administrativas da Presidência

Subseção I

Da Secretaria Executiva da Presidência

Art. 4o. Compete à Secretaria Executiva da Presidência, além de outras
atribuições delegadas pelo Presidente do Tribunal de Contas ou definidas em atos
normativos próprios:

I - assistir direta e imediatamente o Presidente do Tribunal de Contas no
desempenho de suas atribuições e, especialmente, na realização de estudos e contatos que
por ele sejam determinados em assuntos que subsidiem a coordenação de ações em setores
específicos do Tribunal de Contas, órgãos e Poderes do Estado de Rondônia e outras
unidades da federação;

II - gerenciar e supervisionar os trabalhos de competência da Secretaria
Executiva da Presidência e das Assessorias que compõem a sua estrutura;

III- coordenar internamente na Assessoria Técnica da Presidência a pesquisa
jurisprudencial, doutrinária e legislativa, inclusive projetos de lei em tramitação, mantendo
o Presidente sempre atualizado;

IV- analisar processos, petições, recursos interpostos judiciais ou
administrativos ou matérias de outra natureza dentro do âmbito de competência da
Presidência;

V - coordenar os serviços de expediente e auxiliares de Gabinete, bem como os
trabalhos pertinentes à representação e às sessões plenárias de julgamento de competência
da Presidência;

VI- preparar e providenciar os atos ordinatórios e os delegados pelo Presidente
e fazer publicar atos e decisões proferidas em processo de sua competência.

Parágrafo único. Compete ao Secretário Executivo da Presidência, além de
outras atribuições previstas em atos normativos próprios:

I - gerenciar e supervisionar os trabalhos de competência da Secretaria
Executiva e das Assessorias que compõem a sua estrutura;

II - prestar assistência e assessoramento direto ao Prtódente nos assuntos de
natureza administrativa, jurisdicional e de representação do Tribuna/l de Contas.
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Subseção II

Da Assessoria Técnica

Art. 5o. Compete à Assessoria Técnica da Secretaria Executiva da Presidência,
além de outras atribuições definidas em atos normativos próprios, realizar:

I - assessoria diretaao Presidente, auxiliando-o naanálisede processos quelhes
são submetidos, dentro de sua área de especialização, por meio da reunião de dados e das
informações necessárias para subsidiar o eficaz e correto andamento, julgamento e
apreciação dos processos de natureza administrativa e jurisdicional que são afetos à
jurisdição do Tribunal de Contas;

II - elaboração de estudos e pesquisas da legislação, da jurisprudência e da
doutrina pertinentes à matéria debatida nos processos de natureza administrativa e
jurisdicional que são afetos à jurisdição do Tribunal de Contas, indicando as soluções
jurídicas cabíveis;

III - exame dos fundamentos jurídicos apresentados nas petições, nos recursos,
nas defesas, nos relatórios técnicos, nos pareceres do Ministério Público de Contas e de
outros atos praticados nos processos de natureza administrativa e jurisdicional que são
afetos à jurisdição do Tribunal de Contas, oferecendo subsídios para a elaboração de
despachos, de voto ou de decisão a ser proferidos pelo Presidente;

IV- elaboração, sob a orientação do Presidente, de minutas de relatórios, votos,
decisões, despachos e demais atos processuais e documentos relativos aos processos de
natureza administrativa e jurisdicional que são afetos à jurisdição do Tribunal de Contas;

V - supervisão dos processos distribuídos ao Gabinete da Presidência, visando
manter o Presidente informado sobre atos relevantes acerca da tramitação processual e
sobre os feitos que lhes foram feitos conclusos;

VI- auxílio no planejamento, na organização, na coordenação, na direção e no
controle das ações necessárias à consecução dos objetivos e diretrizes da Secretaria
Executiva da Presidência e do Tribunal de Contas, de acordo com as orientações do
Presidente, bem como do Secretário Executivo da Presidência, colaborando, dentro de sua
área de atuação, para a execução das atividades administrativas e da Secretaria; e

VII- execução de outros trabalhos compatíveis com as atribuições, que forem
definidos em ato normativo próprio ou determinados pelo Presidente do Tribunal de Contas
e pelo Secretário Executivo da Presidência.

Parágrafo único. Compete ao Assessor Técnico da Secretaria Executiva da
Presidência, além de outras atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - assessorar diretamente o Presidente, auxiliando-o na/análise processos que
lhes são submetidos, dentro de sua área de especialização, por meío/da reunião de dados e
das informações necessárias para subsidiar o eficaz e correto /andamento, julgamento e
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apreciação dos processos de natureza administrativa e jurisdicional que são afetos à
jurisdição do Tribunal de Contas;

II - elaborar estudos e pesquisas da legislação, da jurisprudência e da doutrina
pertinentes à matéria debatida nos processos de natureza administrativa ejurisdicional que
são afetos à jurisdição do Tribunal de Contas, indicando as soluções jurídicas cabíveis;

III - examinar os fundamentos jurídicos apresentados nas petições, nos recursos,
nas defesas, nos relatórios técnicos, nos pareceres do Ministério Público de Contas e de
outros atos praticados nos processos de natureza administrativa e jurisdicional que são
afetos à jurisdição do Tribunal de Contas, oferecendo subsídios para a elaboração de
despachos, de voto ou de decisão a ser proferidos pelo Presidente;

IV - elaborar, sob a orientação do Presidente, minutas de relatórios, votos,
decisões, despachos e demais atos processuais e documentos relativos aos processos de
natureza administrativa e jurisdicional que são afetos à jurisdição do Tribunal de Contas;

V - supervisionar os processos distribuídos à Secretaria Executiva da
Presidência, visando manter o Presidente informado sobre atos relevantes acerca da
tramitação processual e sobre os feitos que lhes foram feitos conclusos;

VI- auxiliar no planejamento, na organização, na coordenação, na direção e no
controle das ações necessárias à consecução dos objetivos e diretrizes da Secretaria
Executiva da Presidência e do Tribunal de Contas, de acordo com as orientações do
Presidente, bem como do Secretário Executivo da Presidência, colaborando, dentro de sua
área de atuação, para a execução das atividades administrativas e da Secretaria Executiva;
e

VII - executar outros trabalhos compatíveis com as atribuições, que forem
definidos em ato normativo próprio ou determinados pelo Presidente do Tribunal de Contas
e pelo Secretário Executivo da Presidência;

Subseção III
Da Assistência Administrativa

Art. 6o Compete à Assistência Administrativa da Secretaria Executiva da
Presidência, além de outras atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário Executivo da
Presidência e às assessorias especializadas da Presidência, no exercício de suas funções;

II - executar atividades de assessoramento e administrativas, tais como redigir
e/ou digitar memorandos, ofícios e correspondências em geral, certidões, despachos em
documentos e processos, bem como relatórios e quaisquer informações e demonstrativos
pertinentes às atividades realizadas no âmbito da unidade de lotação.

Parágrafo único. Compete ao Assistentede Gabinete, além deroiftfas atribuições
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previstas em atos normativos próprios:

I - prestar assessoramento e assistênciadireta ao superior imediato, no exercício
de suas funções;

II - executar atividades de assessoramento e administrativas, tais como redigir
e/ou digitar memorandos, ofícios e correspondências em geral, certidões, despachos em
documentos e processos, bem como relatórios e quaisquer informações e demonstrativos
pertinentes às atividades realizadas no âmbito da unidade de lotação;

III- executar atividades relacionadas ao controle de entrada/recebimento e

saída/envio de documentos e processos e de gerenciamento do arquivo de documentos
físicos e eletrônicos expedidos e recebidos;

IV - cadastrar, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-RO, as
decisões e outros atos expedidos pela Presidência.

Subseção IV
Da Assessoria Jurídica da Presidência

Art. 7o. Compete à Assessoria Jurídica, além de outras atribuições definidas em
atos normativos próprios:

I - prestar assessoramento e assistência jurídica direta e imediata à Presidência
do Tribunal de Contas no desempenho de suas funções;

II - promover o exame e análise de processos que lhes são submetidos, emitir
pareceres, despachos, informações e outros documentos e atos jurídicos pertinentes as
matérias que lhes são submetidas;

III - executar e cobrar, pelos meios legais, das multas e débitos oriundos das
decisões do Tribunal de Contas, bem como dos créditos devidos ao Estado de Rondônia, a
serem definidos em portaria da Procuradoria-Geral do Estado;

§ Io. Compete ao Chefe da Assessoria Jurídica da Presidência, além de outras
atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - gerenciar as atividades de competência da Assessoria Jurídica da
Presidência;

II - prestar assessoramento e assistência jurídica direta e imediata à Presidência
do Tribunal de Contas no desempenho de suas funções;

III- promover a análise e exame dos processos que lheísl Isão submetidos,
emitindo pareceres, despachos, informações, bem como representar o/E^ado de Rondônia
em todas as demandas judiciais que envolvam o Tribunal de Contas.
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§ 2o. Compete aos Assessores e Assistentes lotados na Assessoria Jurídica, além
de outras atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - prestar assessoramento e assistência aos Procuradores de Estado lotados na
Assessoria Jurídica no desempenho de suas funções;

II - realizar pesquisa, análise e interpretação da legislação e dos regulamentos
em vigor;

III - analisar os processos que lhes são submetidos pela chefia imediata, a fim
de que sejam elaboradas minutas de pareceres, despachos, informações e peças processuais
inerentes aos processos judiciais envolvendo o Tribunal de Contas.

§3°. Aplicam-se aos demais Procuradores de Estado lotados na Assessoria
Jurídica, no que couber, as atribuições elencadas no § Io deste artigo.

§4°. O cargo de Chefe da Assessoria Jurídica será provido, preferencialmente,
por Procurador do Estado, na forma da legislação.

Art. 8o. Sem prejuízo dos demais requisitos contidos em outras legislações e
ressalvados os cargos destinados ao desempenho de outras funções, os cargos de assessores
e assistentes lotados na Assessoria Jurídica da Presidência serão exercidos,
preferencialmente, por bacharel em Direito.

Subseção V
Da Assessoria de Cerimonial

Art. 9o. Compete à Assessoria de Cerimonial, além de outras atribuições
definidas em atos normativos próprios, o planejamento, a supervisão, a coordenação e a
execução dos eventos, assim como a observância às normas de cerimonial e protocolo,
tanto nas sessões especiais do Tribunal de Contas, como nos eventos de caráter solene e
nos eventos institucionais, cabendo-lhe ainda:

I - auxiliar a Presidência, os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, os

membros do Ministério Público de Contas e aos Secretários Gerais do TCE-RO em

programação, protocolo e cerimonial das solenidades e recepções internas;

II - elaborar proposta de normalização para solenidades de posse,
inaugurações, condecorações, serviço fúnebre, e outros eventos institucionais de iniciativa
do Tribunal de Contas;

III- expedir convites para cerimônias e festividades promovidas pelo Tribunal
de Contas;

IV- acompanhar o Presidente ou quem o represente nas solenidades internas e
externas, atos oficiais e visitas institucionais, organizando sua recepção,/ pronunciamento
e retorno, quando solicitado; M
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V - coordenar a representação do Tribunal de Contas em eventos externos;

VI- providenciar, quando solicitado, reserva de transporte, hospedagem e
outros preparativos para viagens oficiais, no âmbito do território nacional e internacional,
do Presidente do Tribunal, dos Conselheiros, Conselheiros substitutos, membros do
Ministério Público de Contas ou de outros quando pelo Presidente determinado;

VII - organizar a agenda de visitas do público externo, bem como receber e
acompanhar, quando solicitado, as visitas ao Tribunal de Contas;

VIII- preparar, quando solicitado, o receptivo e embarque e/ ou desembarque
em aeroportos, de autoridades que estejam a convite do Tribunal de Contas;

IX- manter atualizado banco de dados cadastrais, cadastro das autoridades civis
e militares com os respectivos cargos, endereços e telefones com as quais o Tribunal de
Contas exerce relações protocolares;

X - providenciar, por solicitação do Presidente, mensagens de cumprimentos,
congratulações e outras, dirigidas às autoridades em geral;

XI- organizar em conjunto com Comissão de Eventos festividades internas
visando ao congraçamento dos servidores e membros e coordenar iniciativas e projetos
referentes às datas comemorativas com público interno e externo;

XII - gerenciar correspondências relativas a eventos;

XIII- promover palestras alusivas a Cerimonial e Protocolo, objetivando a
capacitação e o treinamento do público interno;

XIV - gerenciar a aquisição de passagens aéreas e terrestres autorizadas pelo
Presidente do Tribunal de Contas, junto à fornecedores terceirizados;

XV - agendar e controlar a utilização do Auditório Governador Jorge Teixeira.

Parágrafo único. Compete ao Assessor Chefe de Cerimonial, além de outras
atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - gerenciar, supervisionar e executar as funções que lhes são afetas na
legislação de cerimonial e de protocolo oficial;

II - prestar assessoramento e assistência ao Presidente, aos membros e aos
secretários e diretores do Tribunal de Contas nos assuntos relativos ao cerimonial e a

observância do protocolo oficial dispostos na legislação que regulamenta a matéria;

III - prestar assessoramento e assistência aos membros do Ministério Público de
Contas nos assuntos relativos ao cerimonial e a observância do protocolo oficial dispostos
na legislação que regulamenta a matéria; s\/\

IV- gerenciar, organizar e executar os eventos e as cerimônias (da iniciativa do
Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas fazendo observadas regras de
cerimonial e do protocolo oficial; //\J
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V - zelar pelo cumprimento das regras de cerimonial e do protocolo oficial nos
eventos e cerimônias que o Tribunal de Contas realizar e participar.

Subseção VI

Da Assessoria de Comunicação Social

Art. 10. Compete à Assessoria de Comunicação Social, além de outras
atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - gerenciar, coordenar, executar e monitorar direta ou indiretamente as ações
decorrentes da política de comunicação, imagem, marketing e sonorização institucional do
Tribunal de Contas;

II - prestar assessoramento e assistência a Presidência do Tribunal de Contas,
às Secretarias do Tribunal e ao Ministério Público de Contas em questões atinentes à
política de comunicação, imagem, marketing e sonorização institucional;

III - gerenciar, coordenar, executar e monitorar os atos destinados a publicação e
veiculação do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas;

IV- coordenar, planejar, executar e monitorar os atos destinados a publicação e
veiculação dos periódicos, informativos e materiais do Tribunal de Contas;

V - zelar pelo cumprimento da política de comunicação, imagem, marketing e
sonorização institucional do Tribunal de Contas.

VI-acompanhar matérias divulgadas nos veículos de comunicação e nas redes
sociais que façam referência a atuação do Tribunal de Contas e do Ministério Público de
Contas.

§ Io. As atribuições da Assessoria de Comunicação Social serão exercidas pelo
Assessor Chefe de Comunicação Social Chefe, além de outras previstas em atos
normativos próprios.

§ 2o. Compete ao Assessor de Comunicação Social, prestar assessoramento
técnico especializado ao Assessor Chefe de Comunicação Social, a fim de auxiliar na
execução das atribuições da unidade, além de outras previstas em atos normativos próprios.

Subseção VII
Da Assessoria de Segurança Institucional

Art. 11. Compete à Assessoria de Segurança Institucional, ,além de outras
atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - planejar, coordenar e executar a estratégia de segurará^ institucional e
brigada de incêndio do Tribunal de Contas e Ministério Público de Copias, atendendo as
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recomendações e políticas estratégicas preestabelecidas nas respectivas normas e pelo
Presidente do Tribunal de Contas;

II - coordenar a segurança institucional do Tribunal de Contas e da brigada de
incêndio;

III - propor normas e planos acessórios aos procedimentos de segurança física
das instalações, dos membros e servidores do Tribunal de Contas e membros do Ministério
Público de Contas;

IV- propor normas e planos acessórios aos procedimentos de segurança contra
incêndios das instalações físicas do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas;

V - realizar, assegurado o poder de polícia, a segurança ostensiva e velada dos
membros do Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e de outras autoridades ou
personalidades quando determinado pelo Presidente do Tribunal, podendo contar com os
serviços terceirizados de vigilância e o apoio institucional dos órgãos da Segurança
Pública do Estado;

VI- o exercício da representação militar do Tribunal de Contas;

VII - zelar pela segurança dos membros do Tribunal de Contas e do Ministério
Público de Contas, podendo contar com os serviços terceirizados de vigilância e o apoio
institucional dos órgãos da Segurança Pública do Estado;

VIII - executar os serviços do cerimonial militar, em harmonia com o Gabinete
da Presidência do Tribunal de Contas;

IX- acompanhar os atos e visitas do Presidente do Tribunal de Contas ou de
outras autoridades da Administração do Tribunal, em situações especiais que requeiram
maior segurança ou outros cuidados;

X - transmitir ordens e instruções do Presidente do Tribunal de Contas, bem
como controlar sua execução no âmbito das respectivas esferas de atribuições da
Assessoria de Segurança Institucional;

XI- propor realização de cursos e de estágios para aperfeiçoamento dos
integrantes da segurança institucional;

XII - prestar assessoramento ao Presidente do Tribunal de Contas nos assuntos
relativos a segurança institucional do Tribunal de Contas e do Ministério Público de
Contas e dos seus membros e servidores;

XIII - zelar pelo cumprimento da Política de segurança institucional do
Tribunal de Contas;

A
XIV - manter constante intercâmbio com os órgãos de segurança institucional

dos Poderes e Órgãos do estado, bem como com os órgãos de segur;

XV - realizar outras atividades ou tarefas de sua atribuu

jríçapública;

lesai.
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§ Io As atribuições da Assessoria de Segurança Institucional serão exercidas
pelo Assessor de Chefe Segurança Institucional, além de outras previstas em ato normativo
próprio.

§ 2o Para o cumprimento das atribuições definidas neste artigo, o Tribunal de
Contasdisponibilizaráserviço de segurançaem suas instalaçõese a seus membros, podendo
contar como apoio institucional dos órgãos da Segurança Pública do Estado.

Subseção VIII
Da Assessoria de Relações Institucionais

Art. 12. A Assessoria de Relações Parlamentares passa a denominar-se
Assessoria de Relações Institucionais, vinculada à Secretaria Executiva da Presidência.

§1° Compete à Assessoria de Relações Institucionais, além de outras atribuições
definidas em atos normativos próprios:

I - prestar assessoramento à Secretaria Executiva da Presidência e à Presidência
do Tribunal de Contas em assuntos relacionados à celebração de convênios e acordos de
intercâmbio institucionais;

II - acompanhar a tramitação de demandas do Tribunal de Contas junto aos
poderes e órgãos estaduais, municipais, órgãos públicos e entidades civis;

III - realizar pesquisas acerca de expectativas e de demandas destes poderes,
órgãos e entidades com relação ao Controle Externo;

IV - assessorar o Tribunal de Contas junto aos poderes e órgãos da
Administração Pública direta e indireta, autárquica e fundacional.

§ 2o Compete ao Assessor de Relações Institucionais, além de outras atribuições
definidas em atos normativos próprios:

I - prestar assessoramento e apoio nos assuntos referentes ao relacionamento
institucional do Tribunal de Contas junto aos poderes e órgãos federais, estaduais,
municipais e entidades civis;

II - prestar assessoramento à Presidência em assuntos relacionados à celebração
de convênios e acordos de intercâmbio institucionais;

III - realizar pesquisas acerca de expectativas e de demandas em relação ao
Controle Externo, junto aos poderes, órgãos federais, estaduais e municipais e entidades
civis;

IV - realizar análise técnico-legislativa para o exercício da^/competências
legislativas e do poder regulamentar do Tribunal de Contas;
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V - manter e atualizar a publicação de normativos oficiais do Tribunal de
Contas, bem como disponibiliza-los para consulta, utilizando tecnologias de informação e
comunicação apropriadas.

Subseção IX

Do Escritório de Projetos Estruturantes

Art. 13. Compete ao Escritório de Projetos Estruturantes, além de outras
atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - padronizar a metodologia e os processos de governança relacionados a
projetos;

II - facilitar o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e
técnicas entre os diversos projetos e programas em curso no Tribunal de Contas
objetivandoa melhoria e a modernização da administraçãopública;

III- assessorar a alta administração em relação aos projetos desenvolvidos no
Tribunal de Contas;

IV- prestar consultoria interna na área de gestão de projetos;

V - lançar e coordenar projetos para atender qualquer setor do Tribunal de
Contas, desde que reconhecida a importância estratégica da demanda;

VI- apoiar as equipes de projetos e programas;

VII - zelar pela padronização e regulamentação da gestão de projetos no
Tribunal de Contas;

VIII- monitorar e controlar o desempenho dos projetos

IX- promover a melhoria contínua da gestão de projetos;

X - promover a gestão do conhecimento em gerenciamento de projetos; e

XI- prover treinamentos afetos a projetos e processos com o apoio da Escola
Superior de Contas.

§1°. As atribuições do Escritório de Projetos Estruturantes serão exercidas pelo
Coordenador do Escritório de Projetos Estruturantes, além de outras previstas em atos
normativos próprios.

§2°. O Tribunal de Contas poderá instituir política de premiação a servidores
que atingirem resultados satisfatórios em Projetos e Programas coordenados pelo
Escritório de Projetos, executados em regime de jornada extraoránnária, na forma
estabelecida em ato normativo próprio, observadas as seguintes diretriz/
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I - cada projeto lançado pelo Escritório de Projetos será instruído com o valor
de sua pontuação, que variará conforme a complexidade dos produtos e o esforço a ser
demandado à equipe envolvida;

II - a pontuação referida no inciso anterior apenas será atribuída se, ao final do
projeto ou de etapas, forem alcançados os resultados e atendidos os indicadores de
qualidades previamente estipulados, de forma que as interferências nesses elementos
implicarão decréscimos proporcionais da pontuação, sob metodologia descrita em cada
plano de projeto devidamente aprovado;

III- o valor da pontuação apurado ao término do projeto ou das etapas se
converterá em prêmio aos servidores componentes da equipe do projeto executado e poderá
ser convertido em benefícios estipulados pelo Tribunal de Contas em ato normativo
próprio, podendo ter conteúdo pecuniário;

IV- para os casos de equipes que atuem com dedicação exclusiva a Programas
poderá ser concedida premiação em pecúnia, conforme periodicidade e conteúdo definidos
em ato normativo próprio, condicionada ao cumprimento de cronograma e de acordo de
trabalho pactuado em conjunto com o Coordenador do Programa respectivo.

Capítulo III
Da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas

Art. 14. Compete à Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas de Rondônia,
além de outras atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - representar o Tribunal de Contas junto ao Poder Judiciário, em todas as
instâncias;

II - defender, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, os atos e
prerrogativas do Tribunal de Contas;

III- exercer as funções de Consultoria e Assessoria Jurídica do Tribunal de
Contas;

IV- receber citações e demais comunicações processuais referentes a quaisquer
ações ou processos ajuizados contra o Tribunal de Contas ou nos quais deva intervir a
Procuradoria- Geral;

V - cobrar judicialmente as multas aplicadas em decisão definitiva do Tribunal
de Contas e não saldadas em tempo devido;

VI- emitir parecer, quando solicitado pela Presidência do Tribunal de Contas;

VII - acompanhar, junto aos órgãos de representação jurjdjfca das unidades
jurisdicionadas, os procedimentos adotados para a cobrança dos d^río^ impostos pelo
Tribunal de Contas;
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VIII- prestar informações nos mandados de segurança impetrados contra
decisões do Tribunal de Contas ou contra atos praticados pelo seu Presidente ou qualquer
de seus membros;

IX - representar, a juízo do Presidente, às autoridades competentes, na defesa
da instituição e da constitucionalidade das leis federais estaduais;

X - propor ao Presidente as providências cabíveis para a proposição ou edição
de normas legais ou regulamentares, bem como para o aperfeiçoamento das práticas
administrativas;

XI- opinar previamente com referência ao cumprimento de decisões judiciais e,
por determinação do Presidente, nos pedidos de extensão de julgados relacionados com a
Administração do Tribunal de Contas; e

XII - realizar demais atribuições de mesma natureza e grau de complexidade,
inerentes à sua área de atuação.

Capítulo IV
Da Controladoria de Análise e Acompanhamento da

Despesa e dos Controles Internos

Art. 15. Compete à Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles internos, além de outras atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - o planejamento, coordenação, controle e avaliação de todas as atividades
do Sistema de Controle Interno;

II - propor normas que visem sistematizar e padronizar os procedimentos;

III - aprovar os pareceres técnicos de análises de despesas em processos
administrativos;

IV- cientificar o Presidente do Tribunal de Contas sobre os casos de ilegalidade
ou irregularidade constatados, propondo medidas corretivas;

V - assinar, em conjunto com os demais responsáveis, os balancetes, os
balanços e os Relatórios de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas;

VI- coordenar a realização de auditorias internas, além de exercer outras
atividades inerentes ao sistema de controle interno.

§ Io Compete ao Controlador, além de outras atribuições definidas em atos
normativos próprios:

I - planejar, coordenar, controlar e avaliar todas as atividades cjo Sistema de
Controle Interno;

II - propor normas que visem sistematizar e padronizar os n/ò^edimentos;
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III - elaborar e aprovar pareceres técnicos de análises despesas em processos
administrativos;

IV- cientificar o Presidente do Tribunal de Contas sobre os casos de ilegalidade
ou irregularidade constatados, propondo medidas corretivas;

V - assinar, em conjunto com os demais responsáveis, os balancetes, os
balanços e os Relatórios de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas;

VI- coordenar e realizar auditorias internas;

VII - elaborar relatórios de análise e emissão de Parecer sobre a Prestação de
Contas anual do Tribunal de Contas;

VIII - prestar assessoramento ao Presidente do Tribunal de Contas nos
assuntos relativos aos sistemas de controle interna na fiscalização dos sistemas contábil.
Financeiro, orçamentário, patrimonial e de pessoal.

IX- exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno.

§ 2o Compete ao Assessor de Controlador, além de outras atribuições definidas
em atos normativos próprios:

I - prestar assessoramento na fiscalização dos sistemas contábil, financeiro,
orçamentário, patrimonial e de pessoal;

II - elaborar Relatórios de Auditoria e Pareceres sobre a gestão das unidades
nos assuntos de competência da Controladoria,

III - elaborar relatórios de análise e emissão de Parecer sobre a Prestação de
Contas anual do Tribunal de Contas;

IV- exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno.

Capítulo V
Da Secretaria de Planejamento e Orçamento

Art. 16. Compete à Secretaria de Planejamento e Orçamento, além de outras
atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - supervisionar, coordenar, controlar e avaliar os procedimentos de
planejamento, orçamento, desenvolvimento organizacional do Tribunal de Contas;

II - propor diretrizes e monitorar o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento-
Programa Anual, em consonância com a legislação regente sobre a matéria;

III- propor normas, políticas e diretrizes relativas à gesjfôcy estratégica, à
governança e ao apoio especializado voltados ao funcionamento e ^fi/odernização do
Tribunal.
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§1°. Compete ao Secretário de Planejamento e Orçamento, além de outras
atribuições definidas em atos normativos próprios:

I - dirigir, planejar, organizar, e coordenar as atividades da Secretaria e das
coordenadorias subordinadas;

II - coordenar o processo de planejamento, orientar o desdobramento de
diretrizes, acompanhar as ações desenvolvidas, controlar o alcance das metas e avaliar o
resultado obtido no âmbito das unidades do Tribunal de Contas;

III- assistir e submeter ao Presidente do Tribunal as diretrizes, planos e
orçamento anual, em consonância com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual;

IV- assessorar a Presidência do Tribunal de Contas nos assuntos que lhes são
afetos;

V - colaborar com as unidades básicas na orientação para desdobramento de
diretrizes, no acompanhamento das ações desenvolvidas, no controle do alcance das metas
e na avaliação do resultado obtido pelas unidades que as integram.

Seção I
Da Assessoria Técnica-Operacional

Art. 17. Compete à Assessoria Técnico-Operacional, além de outras atribuições
definidas em atos normativos próprios:

I - assessorar à Secretaria de Planejamento e Orçamento e suas
coordenadorias, auxiliando nos diversos trabalhos que lhes são afetos, no intuito de
viabilizar condições para um melhor desempenho da unidade;

II - analisar, supervisionar e acompanhar os processos de interesse da
Secretaria de Planejamento e Orçamento;

III - realizar cálculos, análise e interpretação de dados necessários às suas
atividades, bem como promover estudos, pesquisas, levantamentos, avaliações e análises
pertinentes a assuntos de interesse da Secretaria de Planejamento e Orçamento;

IV - manter-se atualizado quanto à legislação afeta as atribuições da Secretaria
de Planejamento e Orçamento.

V - auxiliar o Secretário de Planejamento e Orçamento no monitoramento de
prazos legais e regulamentares referentes a documentos e processos em trâpiite no âmbito
da unidade; e

VI - organizar os trabalhos afetos a sua área de atuação, oX/^cordo com as
diretrizes definidas pela chefia imediata.
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