
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
  

RELATÓRIO

Nº PROCESSO: 0026.157109/2020-81
INTERESSADO: Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social -
SEAS.
ASSUNTO: DM n. 0065/2020-GCJEPPM. Relatório de Instrução Preliminar nº 6 – ID
878783, Processo TCE nº 00943/20.

 

I - RELATO INICIAL
Aportou neste Gabinete os autos do Processo SEI nº

0014.157090/2020-11, em que o Ofício n. 0772/2020-DP-SPJ, originário do Tribunal
de Contas do Estado, notifica o Poder Executivo acerca da Decisão Monocrática n.
0065/2020-GCJEPPM - Processo-e n. 00943/2020.

Desta forma, os autos são encaminhados para análise desta Assessoria
de Gabinete, para verificação de cumprimento dos apontamentos e demais
informações pertinentes.

Neste sentido, alguns apontamentos iniciais são necessários.
1. Introdução
1.1. Do deslinde do processo de tramitação referente aos projetos sob
análise de inspeção especial.

A auditoria de inspeção especial autuada por esta Corte de Contas
considerou dois projetos realizados por esta Secretaria de Estado, a saber: (i)
Ajuda Humanitária, que previa a distribuição de cestas básicas e kits de higiene; e
(ii) Prospera, que previa a distribuição de renda, ambos para a população em
situação de vulnerabilidade.

Ocorre que, antes mesmo do recebimento da notificação em questão,
ambos os processos foram amplamente modificados. Passamos a explicar.

Após a elaboração e formalização dos projetos citados acima, esta
Secretaria de Estado procedeu com a análise prévia dos aspectos técnicos legais e
sociais de ambos os projetos (Parecer Técnico Social e Jurídico) e os submeteu à
análise do Conselho Deliberativo do FECOEP, conforme se verifica da Ata de
Reuniões de ID 0010909772, publicada no DIOF nº 67, de 08/04/2020.

Ocorre que, em virtude das dificuldades encontradas por esta Pasta
durante a pesquisa de mercado e pesquisas de preço junto aos possíveis
fornecedores, constatou-se a impossibilidade no fornecimento das cestas básicas à
curto prazo, tendo em vista que a atual crise também impõe limitações nas
operações logísticas  e de abastecimento de estoques dos fornecedores, o que
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prejudicaria o projeto item 1 - ajuda humanitária.
Desta forma, ambos os projetos foram unificados em somente um, de

modo que os esforços da equipe técnica foram redimensionados para o que se
denominou "Projeto AmpaRO".

O referido projeto tinha por objetivo realizar transferência de renda
temporária para 13.369 famílias, o que totalizaria em média 53.476 pessoas
alcançadas durante três meses. O valor total do projeto passaria a ser de R$
8.021.400,00, a ser distribuído em cartões de alimentação.

Informamos que as referidas modificações nos projetos iniciais foram
deliberados pelos membros do Conselho Deliberativo do FECOEP (Ata de ID
0011087728), que, à unanimidade, aprovou integralmente as alterações descritas
acima.

Ocorre que, por decisão do Governador do Estado e da Gestão desta
Unidade, o projeto encontra-se em fase de novas adequações, com a ampliação
significativa do público beneficiado.

O público atendido com o novo projeto, assim como o valor, sofrerá
substanciosa alteração. Para isto, utilizar-se-á grande parte dos recursos
financeiros disponíveis na Unidade Orçamentária, visando o atendimento de um
público alvo ainda mais abrangente.

As modificações no novo projeto foram realizadas visando adequá-lo
às medidas excepcionais de proteção social, incluindo as orientações de
prevenção à aglomeração de pessoas, conquanto a distribuição de cartões e
produtos poderiam ser contrários às recomendações de prevenção do Governo
Federal e Estadual, e somente seriam procededidos em última análise, observadas
as regras e recomendações dos órgãos de saúde.

Para o alcance do numerário total de beneficiários, levou-se em
consideração a disponibilidade orçamentária da UG FECOEP, considerado os
projetos prioritários com execução prevista para o exercício de 2020 e de
execução obrigatória e imprescindível para as pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Ademais, considerando que a intenção do Governo do Estado,
representado pela atuação da SEAS, é que o projeto seja realizado com a estrita
observância da legalidade, informamos que o Poder Executivo apresentou projeto
de lei prevendo a criação do projeto. O referido expediente fora protocolado na
Assembleia Legislativa através da Mensagem nº 58, de 7 de abril de 2020.

Informamos que o projeto, já integralmente idealizado, encontra-se
suspenso, aguardando análise e deliberação do Projeto de Lei constante da
 Mensagem nº 58, de 7 de abril de 2020 protocolada na Casa de Leis, inclusive em
consonância com o que sugere a DM n. 0065/2020-GCJEPPM.

As tratativas visando a contratação ou utilização de plataformas de
instituições financeiras que atuariam neste fim – semelhante ao que está
ocorrendo no Governo Federal com o auxílio emergencial previsto na Lei n.
13.982, de 2020 – estão sendo feitas pela SEAS.

Resta informar que as adequações no projeto foram feitas precedidas
de estudos e dados obtidos de fontes governamentais visando elaborá-lo da forma
mais célere e completa, encontrando-se atualmente aguardando a deliberação e
votação do Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo na Mensagem nº 58,
de 7 de abril de 2020 para formalização.
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Sugerimos o envio do projeto ao C. Tribunal de Contas tão logo sejam
procedidas as formalizações.
1.2. Da atuação da Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social (SEAS) no período de crise social e econômica.

Antes de iniciar as respostas aos apontamentos constantes da DM n.
0065/2020-GCJEPPM, o corpo técnico desta Secretaria de Estado passará a
apresentar uma síntese das medidas de proteção social adotadas durante o
período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
a) Cofinanciamento aos Municípios do Estado – Repasse destinado aos
benefícios eventuais;

A Lei Complementar n. 1052, de 12-12-2019 dispõe sobre o Sistema
Único de Assistência Social - SUAS no Estado do Rondônia.

Em seu art. 12, da referida Lei, define as responsabilidades do Órgão
Gestor Estadual da Política Estadual de Assistência Social, inclusive tratando do
instituto do cofinanciamento.

Vejamos:
Art. 12. São responsabilidades do Órgão Gestor Estadual da Política Estadual de
Assistência Social:
IV - cofinanciar, por meio de transferência obrigatória, regular e automática, na
modalidade fundo a fundo, os serviços, os programas, projetos e benefícios
eventuais e o aprimoramento da gestão, em âmbitos regional e municipal no
Estado de Rondônia;

  O cofinanciamento tem previsão no Plano Plurianual 2020-2023 e na
Lei Orçamentária Anual – LOA 2020. O valor total do cofinanciamento é de R$
10.495.600,00 (dez milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e seiscentos
reais).

 A distribuição destes valores aos Municípios foi precedida de normas e
de análise dos respectivos Conselhos - Decreto 24.639/2019, Portarias nº
17/2020/SEAS-GAB, nº 66/2020/SEAS-CAS e 172/2020/SEAS-CAS, Resolução
03/CIB/RO/2019/SEAS-CAS, com sua errata, e Resolução 06 CEAS/RO/2020/SEAS-
CEASRO em 12/02/2020.

 Desta feita, ao final dos prazos de análise dos planos de ação,
conforme a Portaria 72/2020/SEAS-CAS, fora divulgada a Portaria 192/2020/SEAS-
CAS, onde foram apresentados 41 municípios aptos, 06 municípios pendentes de
regularizações sanáveis, e 05 municípios que não apresentaram os planos de ação
e estão inaptos ao cofinanciamento.

Devido ao fato da não adesão de alguns municípios a determinados
blocos de financiamento, restou de saldo orçamentário não pactuado a
importância de R$ 1.305.600,00 (um milhão, trezentos e cinco mil e seiscentos
reais), que devem retornar aos cofres públicos do Estado.

Considerando o atual período de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19),
a SEAS determinou que este saldo remanescente (R$ 1.305.600,00), fosse
REDISTRIBUÍDO, conforme os critérios já previamente estabelecidos nas
deliberações colegiadas a todos os 52 municípios de Rondônia.

A parcela servirá de auxílio suplementar extraordinário em razão da
pandemia do COVID-19, como forma de reforçar a capacidade financeira dos
municípios em atender as pessoas em vulnerabilidade, dentro dos critérios legais
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dos benefícios eventuais.
À título de esclarecimento, cumpre ressaltar que benefícios

eventuais, instrumento regulamentado pelo Decreto n. 24.960, de 16 de abril de
2020, são consideradas no âmbito do SUAS como ações socioemergenciais e
direcionadas a prevenir e responder, de forma imediata, situações de
vulnerabilidade e risco vivenciadas pelas famílias ou por um de seus membros.

Segundo a LOAS, o benefício deve ser concedido nas seguintes
situações:

Nascimento: para atender as necessidades do bebê que vai nascer; apoiar a
mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e
apoiar a família em caso de morte da mãe.
Morte: para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um
de seus provedores ou membros; atender as despesas de urna funerária, velório
e sepultamento, desde que não haja no município outro benefício que garanta o
atendimento a estas despesas.
Vulnerabilidade Temporária : para o enfrentamento de situações de riscos,
perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e outras situações
sociais que comprometam a sobrevivência.
Calamidade Pública: para garantir os meios necessários à sobrevivência da
família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a
reconstrução da autonomia das pessoas e famílias atingidas.

Com o cofinanciamento efetivamente repassado ao fundo estadual de
assistência social, basta que o beneficiário em situação de vulnerabilidade procure
as unidades da Assistência Social no município para solicitar o Benefício Eventual,
de acordo com as exigências municipais.
b) Aquisição de equipamentos de proteção (máscaras) para famílias em
situação de vulnerabilidade

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social –
SEAS também tem atuação voltada à contratação de empresas para confecção de
mais de 200.000 (duzentas mil) unidades de máscaras de tecido, a depender da
disponibilidade de estoque do mercado, sempre respeitando as orientações
da Nota Informativa Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS.

A aquisição será para posterior distribuição, visando atender as
famílias já cadastradas no CadÚnico (abrangidas aquelas em situação de rua,
migrantes, refugiados, povos tradicionais), sendo que a margem de sobra tem
previsão de distribuição para aqueles que não conseguiram, por alguma razão,
realizar o citado cadastro, mas se encontrem em quadro transitório de
vulnerabilidade socioeconômica.

Os autos da contratação tramitam em regime de urgência e
encontram-se em verificações de disponibilidades orçamentárias do Poder
Executivo.

Outras demandas no âmbito desta SEAS estão sendo estudadas por
esta Unidade, de modo que suas implementações devem se dar nos próximos
dias, os quais constarão em relatório próprio desta Unidade Gestora.

Pois bem.
Esclarecidos esses apontamentos iniciais, passamos aos apontamentos

constantes da DM n. 0065/2020-GCJEPPM.
II - MÉRITO DO RELATÓRIO
1. Apontamentos da DM n. 0065/2020-GCJEPPM – RELATÓRIO DE
INSTRUÇÃO PRELIMINAR Nº 6 – ID 878783, Processo TCE nº 00943/20

Relatório SEAS-GAB 0011148901         SEI 0026.157109/2020-81 / pg. 4Documento ID=889824   inserido por JORGE EURICO DE AGUIAR em 20/05/2020 12:06.

Pag. 394
TCE-RO

Pag. 394
00943/20



 O Relatório de instrução preliminar do Tribunal de Contas do Estado é
dividido em três grandes vertentes, a saber: (i) medidas relativas ao Projeto Ajuda
Humanitária, (ii) medidas relativas ao Projeto Prospera RO, e (iii) medidas relativas
à disponibilidade dos recursos.

 Visando aplicar didática ao presente Relatório, passaremos às analises
dos apontamentos de forma individualizada.

(i) medidas relativas ao Projeto Ajuda Humanitária
 No que se refere ao Projeto anteriormente denominado Ajuda

Humanitária, a Corte de Contas traça as seguintes avaliações:
4.1. Avaliar a possibilidade de conversão dos recursos financeiros dispendidos
com a ação estatal proposta em benefício financeiro direto, a ser
disponibilizado ao público alvo do projeto por meio de crédito em cartão
alimentação ou similar, possibilitando, assim, a aquisição de itens de higiene
pessoal e gêneros alimentícios;
4.2. Corrigir o projeto analisado em relação aos pontos abaixo elencados, caso
a gestora pública opte por divergir da recomendação disposta no subitem 4.1:
a. Não consta a identificação de possíveis riscos à sua execução, como riscos
ambientais, financeiros, logísticos ou outros fatores que dificultem sua
execução;
b. Não consta comprovação que o programa analisado foi submetido à
deliberação e à aprovação do Conselho Deliberativo do FECOEP/RO, conforme
exige o art. 4º da Lei Complementar n. 842/2015;
c. É necessário avaliar a conveniência e oportunidade de incluir, no kit de
higiene e assepsia, álcool etílico hidratado em gel 70% (setenta por cento) e
hipoclorito de sódio ou de cálcio (alvejante/água sanitária);
d. Avaliar a conveniência e oportunidade de incluir material informativo sobre o
vírus no kit a ser distribuído, suas formas de contágio e prevenção, bem como
resumo das ações no caso de apresentar sintomas da doença;
e. Avaliar a conveniência e oportunidade de diferenciar o número de cestas
básicas a serem distribuídas conforme o tamanho das famílias;
f. Propor ações de controle às unidades gestoras responsáveis pela distribuição
dos kits, que garantam a efetiva entrega das cestas básicas ao público alvo do
projeto;
g. Avaliar a conveniência e oportunidade de incluir no projeto, como
beneficiários, os idosos e pessoas com deficiências que vivem em situação de
pobreza ou extrema pobreza e pessoas em situação de rua;
h. Capacitar/treinar os colaboradores (recursos humanos) quanto ao
recebimento, armazenamento e operacionalização da entrega das cestas
básicas de alimentos e kits de higiene;
i. Orientar os municípios que a situação de emergência/calamidade pública
sejam declaradas e justificadas por meio de decreto expedido pelos Chefes do
Poder Executivo, a fim de tornar possível a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios em ano eleitoral nos municípios, evitando assim eventual
condenação pela Justiça Eleitoral, a partir da aplicação de um critério objetivo e
não sob a perspectiva da verdade material ou situação fática quando das
análise das condutas vedadas pela Lei Federal n. 9.504/97.

Passamos a respondê-la:
4.1. Avaliar a possibilidade de conversão dos recursos financeiros dispendidos
com a ação estatal proposta em benefício financeiro direto, a ser
disponibilizado ao público alvo do projeto por meio de crédito em cartão
alimentação ou similar, possibilitando, assim, a aquisição de itens de higiene
pessoal e gêneros alimentícios;

O apontamento foi integralmente atendido.
A primeira modificação do projeto, datado em 07/04/2020 (ID

0011042093), contempla o apontamento, visto que se trata de benefício financeiro
direto, a ser disponibilizado ao público alvo do projeto.
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No entanto, como dito, esta Unidade encontra-se com novo projeto
que visa ampliar o rol de beneficiários, critérios de distribuição e transferência de
renda. O novo projeto, que também atende o apontamento de item 4.1, encontra-
se sobrestado, aguardando a deliberação do projeto de lei.

O projeto de lei fora protocolado na Assembleia Legislativa através da
Mensagem nº 58, de 7 de abril de 2020.

Em que pese o item 4.2 não precise ser analisado, visto que a Unidade
Técnica ressalta que sua análise se daria “caso a gestora pública opte por divergir
da recomendação disposta no subitem 4.1”, informamos que todos os
apontamentos foram objetos de análise e integralmente atendidos no projeto em
questão.

(ii) medidas relativas ao Projeto Prospera RO
No que se refere ao Projeto anteriormente denominado Prospera RO, a

Corte de Contas traça as seguintes avaliações:
4.3. Corrigir o projeto analisado em relação aos seguintes pontos:
a. Ausência de comprovação que o programa analisado foi submetido à
deliberação e à aprovação do Conselho Deliberativo do FECOEP/RO, conforme
dispõe o art. 4º da Lei Complementar n. 842/2015, alterada pela Lei
Complementar n. 914/2016;
b. Avaliar a conveniência e oportunidade de incluir no projeto, como
beneficiários, os idosos e pessoas com deficiências que vivem em situação de
pobreza ou extrema pobreza e pessoas em situação de rua;
c. Avaliar a conveniência e oportunidade de elaborar projeto de lei ordinária, em
regime de urgência, que disponha sobre a concessão do auxílio financeiro
emergencial, visando conferir segurança jurídica ao benefício;
d. Avaliar a inserção de cláusula penal prevendo o retorno dos recursos
financeiros aos cofres públicos, ao final de 90(noventa) dias, contados da data
do depósito em conta, sem que tenha havido o saque por parte do beneficiário;
e. Orientar os municípios que a situação de emergência/calamidade pública
seja declarada e justificada por meio de decreto expedido pelos Chefes do
Poder Executivo, a fim de tornar possível a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios em ano eleitoral nos municípios, evitando, assim,
eventual condenação pela Justiça Eleitoral, a partir da aplicação de um critério
objetivo e não sob a perspectiva da verdade material ou situação fática quando
das análise das condutas vedadas pela Lei Federal n. 9.504/97.

Passamos a respondê-las.
4.3. Corrigir o projeto analisado em relação aos seguintes pontos:
a. Ausência de comprovação que o programa analisado foi submetido à
deliberação e à aprovação do Conselho Deliberativo do FECOEP/RO, conforme
dispõe o art. 4º da Lei Complementar n. 842/2015, alterada pela Lei
Complementar n. 914/2016;

Informamos que, conforme Ata de reunião de ID 0010909772, ambos
os projetos analisados pelo Tribunal foram aprovados à unanimidade pelo
Conselho Deliberativo, obedecidos todos os atos e trâmites necessários para sua
efetivação.

No entanto, como oportunamente mencionado, o projeto passou por
ajustes e modificações prévias.

Informamos, ainda, que o novo projeto, visando ampliar
superficialmente os beneficiários, encontra-se sobrestado aguardando a análise e
aprovação do projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa através da
Mensagem nº 58, de 7 de abril de 2020.

b. Avaliar a conveniência e oportunidade de incluir no projeto, como
beneficiários, os idosos e pessoas com deficiências que vivem em situação de
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beneficiários, os idosos e pessoas com deficiências que vivem em situação de
pobreza ou extrema pobreza e pessoas em situação de rua;

Quanto a este apontamentos, devemos ressaltar que o público alvo do
projeto diz respeito, também, ao público indicado no apontamento, visto que
destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o Estado de
Rondônia.

c. Avaliar a conveniência e oportunidade de elaborar projeto de lei ordinária, em
regime de urgência, que disponha sobre a concessão do auxílio financeiro
emergencial, visando conferir segurança jurídica ao benefício;

Informamos que o Poder Executivo apresentou projeto de lei
possibilitando a execução do novo projeto elaborado por esta Secretaria. O projeto
de lei fora protocolado na Assembleia Legislativa através da Mensagem nº 58, de
7 de abril de 2020, de modo que encontramos no aguardo da deliberação da Casa
de Leis para formalização do mesmo.

d. Avaliar a inserção de cláusula penal prevendo o retorno dos recursos
financeiros aos cofres públicos, ao final de 90(noventa) dias, contados da data
do depósito em conta, sem que tenha havido o saque por parte do beneficiário;

A avaliação deste apontamento deve se dar em análise junto à
instituição financeira por negociações, visto que esta modalidade depende de
posicionamento de viabilidade e possibilidade da mesma.

e. Orientar os municípios que a situação de emergência/calamidade pública
seja declarada e justificada por meio de decreto expedido pelos Chefes do
Poder Executivo, a fim de tornar possível a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios em ano eleitoral nos municípios, evitando, assim,
eventual condenação pela Justiça Eleitoral, a partir da aplicação de um critério
objetivo e não sob a perspectiva da verdade material ou situação fática quando
das análise das condutas vedadas pela Lei Federal n. 9.504/97.

O expediente será atendido com a formulação do novo projeto
informado.

(iii) medidas relativas à disponibilidade dos recursos
No que se refere à disponibilidade de recursos, a Corte de Contas traça

as seguintes avaliações:
4.4. Avaliar a possibilidade de ampliar a utilização das disponibilidades
financeiras Governo do Estado de Rondônia, especialmente as existentes no
Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOPE), cujo valor total disponível
apurado no exercício de 20197 corresponde a R$ 59.828.642,71 (cinquenta e
nove milhões oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e
setenta e um centavos);
4.5. Avaliar a possibilidade de canalização do superávit financeiro o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), cujo valor apurado, referente ao
exercício de 20198, corresponde a R$ 84.383.460,13 (oitenta e quatro milhões
trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e sessenta reais e treze centavos),
para o custeio das ações sociais ora analisadas, com o objetivo de  garantir a
subsistência daqueles que foram atingidos com o isolamento social horizontal,
nos moldes autorizados pelo Parecer Prévio PPL-TC 00035/19, referente ao
Processo 00579/19, que tratou da desvinculação da receita no âmbito estadual,
conforme previsto no artigo 76-A do ADCT, devendo observar os termos da
análise contida no subitem 3.1 deste relatório.
4.6. Avaliar a possibilidade de transferência de renda no valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) por mês, ao longo de três meses, para um
público de 64.094 (sessenta e quatro mil e noventa e quatro) pessoas, tendo em
vista que, conforme proposta apresentadas pelo corpo técnico nesta análise,
em caso de utilização dos recursos do DETRAN e do FECOEP somados, a
disponibilidade financeira corresponderá ao montante total de R$
144.212.102,84 (cento e quarenta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e
dois reais e oitenta e quatro centavos).
4.7. Abster-se de realizar qualquer movimentação orçamentária e financeira
que impacte na autonomia dos Poderes e Órgãos Autônomos do Estado de
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que impacte na autonomia dos Poderes e Órgãos Autônomos do Estado de
Rondônia.;
4.8. Obter prévia autorização legislativa para utilização dos recursos
desvinculados, como no caso exemplificativo do Departamento Estadual de
Trânsito, e que a referida autorização seja especifica para os programas
conectados no combate ao COVID-19 tanto na área social quanto da saúde.

Passamos a respondê-las, um a um.
4.4. Avaliar a possibilidade de ampliar a utilização das disponibilidades
financeiras Governo do Estado de Rondônia, especialmente as existentes no
Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOPE), cujo valor total disponível
apurado no exercício de 20197 corresponde a R$ 59.828.642,71 (cinquenta e
nove milhões oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e
setenta e um centavos);

A avaliação fora procedida anteriormente no projeto reapresentado no
FECOEP (ID 0011087728), pois com a unificação dos projetos, os recursos se
tornaram mais abrangentes, possibilitando o acesso a maior quantidade de
beneficiários.

Informamos, ainda, que o novo projeto consta a adequação para
previsão de ampliação de recursos e de atendimento substancial de benficiários -
pessoas em situação de vulnerabilidade, estando pendente apenas da deliberação
do projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa através da Mensagem nº
58, de 7 de abril de 2020 para formalização.

4.5. Avaliar a possibilidade de canalização do superávit financeiro o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), cujo valor apurado, referente ao
exercício de 2019, corresponde a R$ 84.383.460,13 (oitenta e quatro milhões
trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e sessenta reais e treze centavos),
para o custeio das ações sociais ora analisadas, com o objetivo de  garantir a
subsistência daqueles que foram atingidos com o isolamento social horizontal,
nos moldes autorizados pelo Parecer Prévio PPL-TC 00035/19, referente ao
Processo 00579/19, que tratou da desvinculação da receita no âmbito estadual,
conforme previsto no artigo 76-A do ADCT, devendo observar os termos da
análise contida no subitem 3.1 deste relatório.

A análise deste apontamento demandará deliberação junto ao órgão
central de finanças, Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral
do Estado, e eventualmente demais órgãos, para estudo de viabilidade e
possibilidade.

Sugerimos o agendamento de reunião deliberativa junto aos órgãos
citados, para estudo e verificação de viabilidade, visto que os recursos alocados
em outras fontes poderão ser objeto de contingenciamentos ou adequações,
conforme orientou, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado.

4.6. Avaliar a possibilidade de transferência de renda no valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) por mês, ao longo de três meses, para um
público de 64.094 (sessenta e quatro mil e noventa e quatro) pessoas, tendo em
vista que, conforme proposta apresentadas pelo corpo técnico nesta análise,
em caso de utilização dos recursos do DETRAN e do FECOEP somados, a
disponibilidade financeira corresponderá ao montante total de R$
144.212.102,84 (cento e quarenta e quatro milhões duzentos e doze mil cento e
dois reais e oitenta e quatro centavos).

A análise deste apontamento demandará deliberação junto ao órgão
central de finanças, Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral
do Estado, e eventualmente demais órgãos, para estudo de viabilidade e
possibilidade.

Sugerimos o agendamento de reunião deliberativa junto aos órgãos
citados, para estudo e verificação de viabilidade, visto que os recursos alocados
em outras fontes poderão ser objeto de contingenciamentos ou adequações,
conforme orientou, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado.
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4.7. Abster-se de realizar qualquer movimentação orçamentária e financeira
que impacte na autonomia dos Poderes e Órgãos Autônomos do Estado de
Rondônia.;

A análise deste apontamento é voltada exclusivamente ao Governador
do Estado, SEFIN e SEPOG, conforme item b, da DM 0065/2020-GCJEPPM.

4.8. Obter prévia autorização legislativa para utilização dos recursos
desvinculados, como no caso exemplificativo do Departamento Estadual de
Trânsito, e que a referida autorização seja especifica para os programas
conectados no combate ao COVID-19 tanto na área social quanto da saúde.

A análise deste apontamento demandará deliberação junto ao órgão
central de finanças, Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral
do Estado, e eventualmente demais órgãos, para estudo de viabilidade e
possibilidade.

Sugerimos o agendamento de reunião deliberativa junto aos órgãos
citados, para estudo e verificação de viabilidade, visto que os recursos alocados
em outras fontes poderão ser objeto de contingenciamentos ou adequações,
conforme orientou, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado.
III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, concluímos que os apontamentos destinados
exclusivamente a esta Unidade foram integralmente atendidos no novo projeto
formulado, o qual encontra-se aguardando a votação e conversão em lei do
projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Estado (Mensagem nº 58,
de 7 de abril de 2020) para sua formalização.

Quanto aos demais apontamentos de disponibilidade orçamentária e
possibilidade de utilização de recursos de outras fontes de custeio, sugerimos o
agendamento de reunião deliberativa junto à Casa Civil, SEFIN, SEPOG, PGE, CGE e
eventualmente demais órgãos estaduais, considerando que a Unidade procedeu
com totalidade da previsão do financeiro disponível.

É o que temos a relatar.
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