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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO BIÊNIO 2018-2019 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Contas 

do Estado de Rondônia é um órgão da administração superior 

encarregado de orientar, fiscalizar e avaliar as atividades 

funcionais e a conduta dos Membros do Ministério Público de Contas 

do Estado de Rondônia, com vistas a propiciar maior eficiência, 

efetividade e eficácia no exercício das funções dos membros do 

Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia. 

 

Atualmente, a Corregedoria está sob o comando do 

Procurador Ernesto Tavares Victoria, cuja posse no cargo de 

Corregedor-Geral, para o primeiro biênio 2018-2019, ocorreu em 

15.12.2017, e a posse para o segundo biênio 2020-2021, realizou-

se na data de 18.12.2019, por recondução. 

 

O Relatório da Corregedoria-Geral de Contas visa 

exteriorizar um apanhado estatístico das atividades desenvolvidas 

ao longo do biênio, com o objetivo de promover a efetiva 

demonstração à sociedade acerca da atuação do setor durante os 

dois anos de gestão, bem como externar a perspectiva de futuro 

planejada pela Corregedoria. 
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2. ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

2.1 CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E MONITORAMENTO 

 

É atribuição da Corregedoria-Geral realizar correições 

nos gabinetes dos procuradores, conforme art. 2º, inciso I, da 

Resolução n° 001/2017/CPMPC, e Resolução n° 03/2016/CPMPC, que 

estabelece normas para a realização de correição e inspeção no 

âmbito do Ministério Público de Contas.  

 

A correição consiste em um procedimento para 

verificação do funcionamento dos órgãos do Ministério Público de 

Contas, independentemente da existência ou notícia de 

irregularidade. Após a execução da correição é realizado o 

monitoramento, que tem por finalidade a realização de controle 

das sugestões, recomendações e determinações contidas no relatório 

final, aprovado pelo Colégio de Procuradores de Contas. 

 

Ressalta-se que, no primeiro biênio de gestão do 

Procurador Ernesto Tavares Victoria como Corregedor-Geral, 03 

gabinetes do MPC-RO foram correicionados, a saber: 

 

 Correição no gabinete da Procuradora Érika Patrícia Saldanha 

de Oliveira – período de 03/09 a 03/10/2018, e monitoramento 

no período de 05/06 a 28/06/2019; 

 

 Correição no gabinete da Procuradora Yvonete Fontinelle de 

Melo – período de 01/07 a 01/08/2019, e monitoramento no 

período de 18/11 a 13/12/2019; 
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 Correição no gabinete do Procurador Adilson Moreira de 

Medeiros - período de 09/09 a 04/10/2019, e monitoramento no 

período de 05/10/2019 a 21/01/2020. 

 

2.2 CONTROLE DO ACERVO DOCUMENTAL 

 

Os documentos oficiais recebidos e expedidos pelo 

gabinete da Corregedoria foram classificados por tipo e espécie, 

e organizados em pastas digitais e físicas. 

 

No biênio da gestão em referência, foram tramitados no 

gabinete da Corregedoria 129 documentos recebidos e 117 documentos 

expedidos, todos arquivados em pastas digitais e físicas, sendo 

destes, 95 juntados em processos eletrônicos e tramitados por meio 

da plataforma SEI, conforme gráfico a seguir. 
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2.3 ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 2º, incisos VII e 

VIII, da Resolução n° 001/2017/CPMPC, a Corregedoria-Geral 

procedeu o controle dos assentamentos funcionais dos membros do 

Ministério Público de Contas, organizou a escala anual de férias 

dos procuradores, de plantão durante o recesso, bem como atualizou 

as pastas dos membros, na qual juntou documentos diversos que 

constavam no acervo da Corregedoria. 

 

 Ademais, cumpre destacar, que a Corregedoria 

recepcionou, formalizou em pastas específicas, procedeu o 

tratamento, controle e a guarda das declarações de bens e 

rendimentos dos membros do MPC-RO, a fim de dar cumprimento ao 

art. 2º da Resolução n° 001/2017/CPMPC, art. 4º, incisos IV, V, 

XI, XX, XXI, XXII e parágrafo único da Resolução n° 003/2017/CPMPC 

e a Instrução Normativa n° 28/TCE/RO-2012.   

 

2.4 INVESTIGAÇÃO SOCIAL NO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 

VAGAS NO CARGO DE PROCURADOR DO MPC-RO 

 

A Comissão de Investigação Social, presidida pelo 

Corregedor-Geral do MPC-RO, designada pela Portaria n° 731, de 09 

de dezembro de 2019, realizou a investigação da vida pregressa e 

funcional dos candidatos aprovados no concurso público para 

provimento de vagas no cargo de Procurador do Ministério Público 

de Contas do Estado de Rondônia, com o intuito de dar cumprimento 

aos dispositivos legais da Resolução n° 001, de 10 de maio de 

2019, que regulamenta o procedimento de investigação social.  

 



     

CORREGEDORIA-GERAL DE CONTAS 

 

 

 
Av. Presidente Dutra, 4229 - Olaria - Porto Velho/RO - CEP 76801-327 - Fone (69) 3211-9143 

www.mpc.ro.gov.br 
7 

 

A investigação foi de caráter eliminatório, com o 

objetivo de verificar se os candidatos inscritos nos concursos 

públicos para provimento de cargo de Procurador do MPC-RO possuem 

idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o 

exercício das atribuições inerentes ao cargo, na forma do art. 

73, § 1º, inciso II e § 2º, inciso I, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 83 da Lei Complementar nº 154/1996 e com o 

art. 64 da Lei Complementar nº 93/1993.  

 

Os documentos relativos à etapa de investigação social 

foram autuados em processo eletrônico, SEI 010990/2019, bem como 

organizados em pasta física da Corregedoria. 

 

2.5 SESSÕES 

 

Quanto as sessões, a Corregedoria organizou a escala 

de comparecimento dos Procuradores de Contas, nas sessões da 1ª 

Câmara, 2ª Câmara e no Pleno do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, perfazendo as alterações que se impuseram necessárias 

durante o biênio, a fim de que se garantisse uma distribuição 

equânime entre os Procuradores. 
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2.6 AÇÕES NORMATIVAS 

 

TIPO NÚMERO OBJETO STATUS 

Portaria 001/2018 
Estabelece o Plano Anual de Correição 

Ordinária para o exercício de 2018. 
Publicada 

Portaria 002/2018 
Nomeia membros da Comissão de Correição 

e Inspeção para o exercício de 2018. 
Publicada 

Portaria 001/2019 
Estabelece o Plano Anual de Correição 

Ordinária para o exercício de 2019. 
Publicada 

Portaria  002/2019 
Instaura o procedimento de Correição 

Ordinária. 
Publicada 

Portaria 003/2019 
Nomeia membros da Comissão de Correição 

e Inspeção. 
Publicada 

Portaria 004/2019 
Instaura o procedimento de Correição 

Ordinária. 
Publicada 

Portaria 005/2019 
Nomeia membros da Comissão de Correição 

e Inspeção. 
Publicada 

 

3. AÇÕES ESPECIAIS  

 

I. Realizou-se o estudo, elaboração e apresentação da 

minuta da Resolução n° 001/2019/CPMPC, que regulamenta o 

procedimento de investigação sobre a vida pregressa e funcional 

de candidatos participantes de concursos públicos para ingresso 

no cargo de Procurador do MPC-RO. A minuta da norma tramitou por 

meio de processo eletrônico, SEI n° 4188/2019;  
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II. Realizou-se estudo, estruturação e apresentação de 

propostas para a fixação de prazos processuais, a fim de 

proporcionar a racionalização de trabalhos, otimizar a gestão 

interna dos Gabinetes e garantir a razoável duração do processo 

nos feitos encaminhados ao MPC, tendo por parâmetro o atual 

cenário físico e recursos humanos disponíveis, bem como a 

relevância jurídica e qualidade do trabalho produzido pelo 

Ministério Público de Contas de Rondônia. A presente ação tramitou 

no processo eletrônico, SEI n° 006557/2019, e motivou a criação 

da Resolução n° 03/2019/CPMPC; 

 

III. Foi elaborada a Cartilha Informativa da Corregedoria, 

com o objetivo de proporcionar o esclarecimento da sociedade 

acerca do papel da Corregedoria do MPC-RO, dos seus objetivos, 

suas competências e atribuições, como forma de promover a 

visibilidade institucional, ampliar o conhecimento sobre o MPC e 

fomentar maior efetividade na atuação do parquet de contas; 

 

IV. Destinou-se espaço físico para Corregedoria-Geral do 

MPC, no 5º andar do prédio sede do TCE-RO. O local está equipado 

com computadores, nobreaks, impressora, Smart TV LED 55 polegadas, 

e demais mobiliários, como armários, arquivos, mesas e cadeiras; 

 

V. Apresentou-se as boas práticas da Corregedoria no X 

Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas, 

evento realizado na cidade de Manaus – AM, nos dias 4, 5 e 6 de 

dezembro de 2019; 

 

VI. Foram submetidos ao crivo da Corregedoria do MPC-RO 

requerimentos externos, que ocasionaram a prolação de decisões 

nos documentos n° 11913/17, 13493/17, 00427/18, 00428/18, 

00707/18, 00708/18, 01675/18, 07625/18, 01272/19, 01273/19; 
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VII. Foi apresentado método de construção do planejamento 

estratégico ao Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas 

– CNPGC, durante participação no curso sobre Inteligência e 

Técnicas de Investigação, evento realizado em Brasília-DF, no 

período de 10 a 13 de setembro de 2019. 

 

4. PLANEJAMENTO FUTURO 

 

Contando com o valioso apoio e colaboração de Membros, 

servidores do MPC-RO e demais instituições parceiras, em 

perspectiva futura a Corregedoria pretende: DIVULGAR Cartilha 

informativa para a sociedade; INFORMATIZAR os sistemas de trabalho 

da corregedoria; AMPLIAR parcerias com instituições, bem como 

REALIZAR correições e inspeções nos gabinetes dos procuradores, 

com o propósito de promover maior eficiência, efetividade e 

eficácia no exercício das funções dos membros do Ministério 

Público de Contas do Estado de Rondônia. 

 

Porto Velho/RO, 13 de fevereiro de 2020. 

 

ERNESTO TAVARES VICTORIA 

Corregedor-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de 

Rondônia 


