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Controladoria Geral do Estado - CGE 
  

Portaria nº 138 de 29 de julho de 2020

Aprova o Manual Prático-explicativo referente à 2ª etapa do PROFOCOS -
Programa Rondoniense de Fortalecimento ao Controle Social, instituído
pela Portaria nº 106 de 15 de junho de 2020.

 

O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVI, art. 11, do Decreto n. 23.277,
de 16 de outubro de 2018; e

CONSIDERANDO a Lei Complementar 758/14, art. 9º inciso V, que atribui à Controladoria-Geral do Estado a competência
de "proporcionar o es�mulo e a obediência das normas legais, diretrizes administra�vas, instruções norma�vas, estatutos e
regimentos";

CONSIDERANDO a atribuição da Controladoria Geral do Estado - CGE de "assegurar a proteção dos bens do Erário,
salvaguardando os a�vos �sicos e financeiros quanto a sua correta u�lização;" disposição consignada no art. 9º inciso VII da Lei
Complementar n. 758, de 02 de janeiro de 2014;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. 24.887/2020, que declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do
Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19 e estabelece a
competência da Controladoria-Geral do Estado, em seu art. 18, em expedir a "orientação norma�va que julgar necessária visando traçar
diretrizes e alertar as unidades administra�vas orçamentárias, acerca de procedimentos e boas prá�cas de instrução, governança e
transparência relacionadas a eventuais contratações diretas, por emergência ou Calamidade Pública, com fulcro no inciso IV do art. 24
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993";

CONSIDERANDO o Decreto n. 25.049, de 14 de maio de 2020, que ins�tui o Sistema de Distanciamento Social Controlado
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus - COVID19, no âmbito do Estado de Rondônia,
reitera a declaração de Estado de Calamidade Pública em todo o território estadual e revoga o Decreto n° 24.979, de 26 de abril de
2020;

CONSIDERANDO que à Controladoria Geral do Estado - CGE compete promover e acompanhar as polí�cas de
transparência previstas na legislação, conforme art. 5º inciso XVI do Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO o Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018, art. 3º, inciso V, que estabelece ser finalidade desta CGE,
enquanto Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Execu�vo Estadual, “ampliar os mecanismos de controle da gestão
dos bens públicos mediante a abertura de canais de comunicação entre a Administração Pública Estadual e a população, para expandir a
capacidade do cidadão de par�cipar da fiscalização e da avaliação das ações do Governo, visando à melhoria da eficiência do gasto
público”;

CONSIDERANDO que o Estado de Rondônia tem como obje�vo ser referência em transparência a nível nacional,
conforme Resultado-Chave, da 4ª Batalha, Planejamento Estratégico de Rondônia 2019-2023, publicado no sí�o
h�p://www.rondonia.ro.gov.br/;

CONSIDERANDO a Portaria nº 106/2018/CGE-NRH, de 03 de outubro de 2018, publicado no DOE nº 181, de 03 de
outubro de 2018, pp. 111-112, que ins�tui o Plano Estratégico da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia para o período de 2018 a
2023, tendo correlacionado valores e decisões estratégicas, dentre estes o art. 2º, inciso III, alínea “e” e inciso IV, alínea “b”,
“Par�cipação Social: Criar e manter instrumentos que facilitem o controle social das ações e inicia�vas governamentais” e
“Transparência e par�cipação cidadã: Atuar em sintonia com a Sociedade, com boa comunicação, diálogo e transparência”
respec�vamente;

CONSIDERANDO a missão ins�tucional da CGE-RO de "zelar pela adequada aplicação dos recursos públicos com
transparência, publicidade e par�cipação social, fortalecendo o combate à corrupção."; e

CONSIDERANDO a Portaria nº 106 de 15 de junho de 2020, que ins�tui o PROFOCOS - Programa Rondoniense de
Fortalecimento ao Controle Social de despesas des�nadas ao enfrentamento do COVID-19.

 

R E S O L V E:

 

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 146 
Disponibilização: 30/07/2020 
Publicação: 29/07/2020 

http://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2019/09/Book-Rondonia-V12.pdf
http://www.rondonia.ro.gov.br/
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Art. 1º - Aprovar o Manual Prá�co-explica�vo referente à 2ª etapa do PROFOCOS - Programa Rondoniense de
Fortalecimento ao Controle Social, ins�tuído pela Portaria nº 106 de 15 de junho de 2020, consistente em um conjunto de ações e
medidas de caráter extraordinário adotadas pela Controladoria-Geral do Estado em parceria com órgãos da Administração Pública
estadual, que tem por obje�vo fortalecer o controle social sobre a atuação governamental no enfrentamento ao COVID-19.

Art. 2º - Os eventos e a�vidades inerentes às ações do PROFOCUS, bem como o respec�vo cronograma, serão executados
nos termos do anexo único.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Porto Velho, 29 de julho de 2020.

 

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO

Controlador Geral do Estado de Rondônia
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ANEXO ÚNICO
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Documento assinado eletronicamente por Francisco Lopes Fernandes Ne�o, Controlador-Geral, em 29/07/2020, às 12:32, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0012699422 e o código CRC
C42B43BC.

Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0007.232597/2020-41 SEI nº 0012699422

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

