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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – EXERCÍCIO 2011 

 

 Tendo em vista o final do exercício de dois mil e onze vem a Procuradoria-

Geral do Ministério Público de Contas informar a Vossa Excelência o resumo das 

atividades desenvolvidas no período. 
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1 – Introdução 

 

O Ministério Público de Contas é instituição essencial ao exercício do 

controle externo, atuando como órgão da lei fiscal de sua execução, com funções 

opinativas e de defesa da ordem jurídica, visando à observância dos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a que se submete a 

Administração Pública.  

 

Aplicam-se ao Ministério Público de Contas os princípios institucionais da 

unidade, indivisibilidade e da independência funcional. 

 

A instituição funciona no mesmo prédio do Tribunal de Contas, mas tem 

independência funcional e regras próprias estabelecidas em Lei e Regimento Interno. O 

Ministério Público de Contas tem assento nas sessões do Tribunal de Contas e 

manifesta-se, por escrito ou verbalmente, em todos os assuntos sujeitos à decisão do 

TCE, sendo obrigatória a sua audiência nos processos de Tomadas de Contas ou 

Prestação de Contas e nos relacionados aos atos de admissão de pessoal e de 

concessão de aposentadorias, reformas e pensões, podendo promover diligências de 

qualquer natureza. Cabe também ao órgão impulsionar e acompanhar junto aos órgãos 

competentes para a execução judicial a cobrança dos débitos ou das multas não 

recolhidas voluntariamente.  

 

 

2 -  Movimentação Processual 

 

Neste exercício aportaram no Ministério Público de Contas 14.291 

(Quatorze mil duzentos e noventa e um) processos principais e apensos, para análise 

quanto à emissão de parecer e acompanhamento de cobrança.  

 

Do total apresentado, 1.028 (hum mil e vinte e oito) foram 

distribuídos à Procuradora Yvonete Fotinelle de Melo; 1.238 (hum mil duzentos e trinta e 
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oito) foram distribuídos ao Procurador Sérgio U. Marchiori de Moura;  1.160 (hum mil 

cento e sessenta) foram distribuídos ao Procurador Adilson Moreira de Medeiros; 1.977 

(hum mil novecentos e setenta e sete) processos principais e apensos permaneceram no 

Gabinete da Procuradora-Geral de Contas e 8.888 (oito mil oitocentos e oitenta e oito) 

processos foram sobrestados no Setor de Acompanhamento de Decisão. 

 

Afora os 8.888 processos sobrestados para promoção das providências 

devidas à cobrança judicial e acompanhamento dos respectivos processos executivos, 

foram tramitados 5.855 (cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco) processos principais e 

apensos com pareceres, cotas e despachos.  Do total apresentado, 741  (setecentos e 

quarenta e um) saíram do Gabinete da Procuradora Yvonete Fontinelle de Melo; 919 

(novecentos e dezenove)  do Gabinete do Procurador Sérgio U. Marchiori de Moura;  758 

(setecentos e cinquenta e oito) saíram do Gabinete do Procurador Adilson Moreira de 

Medeiros e 3.437 (três mil quatrocentos e trinta e sete) saíram do Gabinete da 

Procuradora-Geral, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

 

PROCESSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 2011 

“PRINCIPAIS E APENSOS” 

 Processos 
Principais 

Apensos Total 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/ 
CARTÓRIO 

2.897 11.394 14.291 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS  

 

GABINETE DA PROCURADORA 
YVONETE FONTENELLE DE MELO 

507 521 1.028 

GABINETE DO PROCURADOR  
SÉRGIO U. MARCHIORI DE MOURA 

482 756 1.238 

GABINETE DO PROCURADOR  
ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS 

371 789 1.160 

GABINETE PROCURADORA-GERAL 438 1.539              1.977 

SOBRESTADOS (*) 1.099 7.789 8.888 

(*) Do total sobrestado,  461  processos principais  encontravam-se alocados no antigo gabinete da PGC 5º andar,  os 

quais foram devidamente recebidos  para análise e instrução visando à cobrança dos Títulos Executivos,  no 4º 
Trimestre/2011. 
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PROCESSOS ENVIADOS NO EXERCÍCIO 2011 

“PRINCIPAIS E APENSOS” 

 Processos 
Principais 

Apensos Total 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS/ 
CARTÓRIO 

1.669 4.186 5.855 

 
GABINETE DOS PROCURADORES 

    

GABINETE DA PROCURADORA 
YVONETE FONTINELLE DE MELO 

417 324 741 

GABINETE DO PROCURADOR  
SÉRGIO U. MARCHIORI DE MOURA 

363 556 919 

GABINETE DO PROCURADOR  
ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS 

252 506 758 

GABINETE PROCURADORA-GERAL 637 2.800 3.437 

  Informa-se que, no primeiro semestre de 2011,  foram redistribuídos 

216 Processos e 469 Apensos ao Gabinete do Procurador Adilson Moreira de Medeiros, 

para análise e instrução.  

3- Documentos Expedidos 

Neste exercício de 2011 foram expedidos pelo Ministério Público de 

Contas 1.466 (Hum mil quatrocentos e sessenta e seis) Pareceres e 715 

(setecentos e quinze) Cotas e Despachos, bem como 208 Pareceres verbais, 

conforme listados a seguir:  

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
 Pareceres emitidos no exercício 2011 

  1º  Trimestre 2º   Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre  Total 

Procuradora-Geral 
Érika Patrícia 109 145 150 215 619 

Procuradora Yvonete  63 103 52 102 320 

Proc. Sérgio 77 92 126 5 300 

Proc. Adilson 35 69 65 58 227 

Total Mensal 284 409 393 380 1.466 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
Cotas/Despachos emitidos no exercício 2011 

  1º  Trimestre 2º   Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre  Total 

Procuradora-Geral 
Érika Patrícia 90 23 34 28 175 

Procuradora Yvonete  60 113 9 13 195 

Proc. Sérgio 36 125 20 8 189 

Proc. Adilson 10 18 16 6 50 

Total Mensal 196 279 79 55 609 

 

Pareceres Verbais emitidos- Sessões da 1ª, 2ª Câmara e Pleno 
Exercício  2011 

Procuradora Yvonete  173 

Procurador  Sérgio 102 

Procuradora-Geral  Érika Patrícia 101 

Total 376 

  Importa notar que o Procurador Sérgio Ubiratã Marchiori de Moura 

encontrava-se de férias regulamentares nos primeiros 10 dias do mês de Outubro e,  em 

seguida, afastou-se das atividades por força de licença médica pelo período de 13 de 

Outubro de 2011 a 23 de janeiro de 2012.   

4. - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

 

    Informamos, com relação às Prestações de Contas exercício 2010, 

que todos os 52 (cinquenta e dois) municípios do Estado de Rondônia tiveram suas 

contas municipais analisadas por este Parquet de Contas, munidas de pareceres ou 

cotas, que assim seguiram aos gabinetes dos Conselheiros Relatores.  

 

5. – FUNÇÕES E ROTINAS  INSTITUCIONAIS 

  Este “Parquet” não se detém unicamente na manifestação 

ministerial através de emissão de Pareceres nos Processos sujeitos à apreciação da 

Corte de Contas, pois sua função constitucional perpassa também pelo atendimento ao 

público, e em geral, aos jurisdicionados no que diz respeito às informações processuais 
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dos interessados, esclarecimentos de dúvidas e qualquer auxílio para o trato das 

questões que envolvem, de uma forma geral, os gastos dos dinheiros públicos, bem 

como realização de diversas diligências externas para a fiscalização da correta 

aplicação do dinheiro público, cumprindo, com efetividade, sua missão de guarda da lei 

e fiscal da Fazenda Pública.  

  Assim, durante a vigência do presente exercício, esse Parquet de 

Contas adotou medidas com o intuito de evitar dano aos cofres públicos, a exemplo,  os 

procedimentos listados abaixo:  

 

  1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre  Total 

Atendimentos   57 48 44 33 182 

Reuniões 41 37 59 62 199 

Representação - 12 7 6 25 

Atividades 
Fiscalizatórias - 20 24 18 62 

Notificações 
Recomendatórias - 3 33 119 155 

Embargos de 
Declaração - 1 - - 1 

Recurso Revisão - 1 - - 1 

Proposta 
Administrativa - 1 - - 1 

 
 
6 -  PROCESSOS SOBRESTADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE DECISÃO 
 
 

Alicerçado no art. 230, V, do Regimento Interno do TCE-RO, atua o 

Ministério Público de Contas a fim de minimizar as lesões sofridas pelo erário quando de 

irregularidades praticadas na gestão dos recursos públicos, o que durante o transcurso 

do exercício de 2011 se fez da forma relatada.   

 

6.1 - Sistema de Acompanhamento de Título Executivo - SATE 

 

O Sistema de Acompanhamento de Títulos Executivos – SATE, 

desenvolvido no exercício de 2010, vem se mostrando fundamental para o controle e 
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gerenciamento das Certidões de Decisão – Títulos Executivos encaminhados para 

cobrança junto aos órgãos jurisdicionados, pois permite o cadastramento individual de 

cada Certidão, bem como o  acompanhamento detalhado do andamento da cobrança.  

 

Durante o exercício de 2011, o SATE não sofreu alterações 

substanciais em sua estrutura, tendo apenas sido implementado como um dispositivo de 

controle, que informa automaticamente todos os títulos cujas cobranças já foram 

reiteradas, por meio de assinatura de prazo improrrogável de mais trinta dias para o 

ajuizamento da ação de cobrança.   

 

 

6.2 - CADASTRAMENTO DE TÍTULOS EXECUTIVOS 

 

Durante o exercício de 2011 foram cadastrados 260 (duzentos e 

sessenta) Títulos Executivos, no valor total de R$ 12.374.703,30 (doze milhões, 

trezentos e setenta e quatro mil e setecentos e três reais trinta centavos), os quais 

encontram-se devidamente instruídos com as providências relativas aos seus 

encaminhamentos à cobrança, ou seja, inscrição eletrônica em Dívida Ativa Estadual 

(via SITAFE), no caso dos títulos cuja execução compete à Procuradoria Geral do 

Estado, ou envio postal de ofícios de cobrança gerados pelo SATE, a fim de que se 

possa acompanhar o andamento dos procedimentos de cobrança adotados pelos 

jurisdicionados competentes.  

 

6.3 – ROTINA 

 

O exercício de 2011 teve seu início marcado pelo intenso ritmo de 

atendimento ao público, ditado por consequência das trocas de comando nos Poderes 

Executivo e Legislativo do Estado, visando a quitação de débitos e multas, além de 

regularizações de pendências de jurisdicionados junto ao TCE.  
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Dentre as atividades cotidianas, destaca-se a análise de 164 

(cento e sessenta e quatro) processos, que receberam pareceres relacionados à 

quitação de débito, baixa de responsabilidade e concessão de parcelamento, além do 

recebimento de 1.099 (um mil e noventa e nove) processos principais acompanhados de  

7.789 (sete mil e setecentos e oitenta e nove) apensos, para análise e/ou 

acompanhamento da execução das decisões. 

 

Desse total de 1.099 (um mil e noventa e nove) processos 

principais, 461 (quatrocentos e sessenta e um) encontravam-se depositados no antigo 

Gabinete da Procuradoria PGC (5º andar), os quais haviam sido remetidos ao MPC em 

2009, não sendo recebidos à época, por falta de espaço físico para acomodá-los.  

 

Deve-se destacar o recebimento do referido lote de processos, 

pois demandou grande trabalho do SAD, que na ocasião, contou com o auxílio de um 

colaborador do DEX, além de duas estagiárias lotadas no GPGMPC, as quais 

dedicaram-se  exclusivamente à conferência física da cada processo, além da 

separação e organização dos mesmos por ordem cronológica. 

 

Atualmente os referidos processos encontram-se em fase de 

análise e instrução com vista à cobrança de seus respectivos títulos executivos. 

 

 

Porto Velho, 02 de Fevereiro de 2011. 

 

 

 

Érika Patrícia Saldanha de Oliveira 

Procuradora-Geral do MP de Contas. 

 

 

 


