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PROCESSO: 02225/18 – TCE-RO. 

JURISDICIONADO: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH 

ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício de 2017. 

RESPONSÁVEL: Francisco Leudo Buriti de Souza, CPF n. 228.955.073-68, Diretor-Presidente;  

RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto 

GRUPO: I 

SESSÃO: 18ª Sessão Ordinária, de 9 de outubro de 2019. 

 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE 

DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA – SOPH. EXERCÍCIO DE 2017. 

IRREGULARIDADES FORMAIS DETECTADAS. 

FALHA DE MENOR RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE 

DANO AO ERÁRIO. JULGAMENTO REGULAR COM 

RESSALVAS. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

1. Mesmo que evidenciadas irregularidades, as contas hão 

de ser julgadas regulares com ressalvas, pois as falhas 

constatadas possuem natureza formal, sem dano e sem 

maiores consequências, não sendo, portanto, suficientes 

para acarretar a reprovação das contas do gestor 

responsável. 

 

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de prestação de contas da 

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, atinente ao exercício de 2017, como 

tudo dos autos consta.  

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro PAULO CURI NETO, por 

unanimidade de votos, em: 

 

I – Julgar regulares com ressalvas as contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia - SOPH, do exercício de 2017, de responsabilidade do Sr. Francisco Leudo Buriti 

de Sousa, concedendo-lhe quitação, nos termos dos artigos 16, II e 18, ambos da Lei Complementar n. 

154/96, c/c o art. 24, parágrafo único, do Regimento Interno, em face das seguintes irregularidades: 

a) Prejuízo Líquido apurado no exercício de 2017, no montante de R$ 266.660,77;  

b) Ausência do envio dos relatórios bimestrais sobre as fiscalizações realizadas pelo 

órgão de controle interno; 

c)  Inexistência do Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar e vinculado 

ao Conselho de Administração; e 

d) Ausência de autonomia operacional do Controle Interno e de dotação 

orçamentária para realizar suas fiscalizações. 
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II – Determinar ao atual Diretor-Presidente da SOPH, ou a quem o substituir ou 

sucedê-lo, que adote as medidas seguintes:  

a) Estabelecer medidas para organizar o almoxarifado, assim como demais 

controles internos dos bens pertencentes ao acervo patrimonial da empresa; 

b) Estabelecer o Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar e vinculado 

ao Conselho de Administração; 

c) Adotar medidas visando promover a autonomia operacional da auditoria interna, 

priorizando dotação orçamentária para realizar suas fiscalizações, dando condições materiais e 

humanas para que o controle interno possa prevenir e mitigar os principais riscos relacionados à 

integridade das informações contábeis e financeiras, corrupção e a fraude, podendo ter como marco 

referencial a Decisão Normativa n. 002/2016/TCE-RO; e 

d) Realizar, na medida do possível, um melhor planejamento de todos os gastos da 

SOPH, com o objetivo de buscar a redução de custos e despesas administrativas, a fim de que se possa 

buscar o equilíbrio da receita operacional nos próximos exercícios, visando promover a ampliação e 

melhorias nos serviços portuários e aquaviários prestados pela empresa. 

III - Determinar ao Controlador Interno da SOPH que adote as medidas seguintes:  

a) Apresentar, nas futuras prestações de contas, os esclarecimentos sobre o 

cumprimento das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; e 

b) Encaminhar os relatórios bimestrais sobre as fiscalizações realizadas para o 

acompanhamento da gestão, no prazo estabelecido no art. 10, II da Instrução Normativa n. 13/2004. 

IV – Determinar ao atual Contador da SOPH, ou a quem o substituir ou sucedê-lo, 

que, nas prestações de contas dos exercícios financeiros futuros, comprove a adoção dos 

procedimentos contábeis de avaliação, reavaliação, redução ao valor recuperável (Impairment), 

amortização e exaustão dos bens móveis e imóveis, conforme previsto na NBC TSP 07 – Ativo 

Imobilizado; na NBC TSP 08 – Ativo Intangível; na NBC TSP 09 – Redução ao Valor Recuperável de 

Ativo Não Gerador de Caixa; e na NBC TSP 10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de 

Caixa, conforme cada caso; 

V – Recomendar aos atuais Diretor-Presidente, Controlador Interno e Contador da 

SOPH, ou quem os substituir ou sucedê-los, que adotem medidas visando a efetividade do 

gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, 

mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao 

preparo de demonstrações financeiras; 

VI – Recomendar ao Conselho Superior de Administração da SOPH que 

implemente e supervisione os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a 

prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública, inclusive os riscos 

relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os concernentes à ocorrência de 

corrupção e fraude; 
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VII – Recomendar ao atual Diretor-Presidente, ou quem o substituir ou sucedê-lo, 

bem como ao Conselho Superior de Administração da SOPH a ampliação economicamente sustentada 

do acesso de consumidores aos produtos e serviços da SOPH; 

 VIII – Alertar e cientificar à Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia – SOPH que, caso as determinações contidas nos itens II, III e IV desta Decisão 

não sejam cumpridas, bem como as recomendações contidas nos itens V, VI e VII não sejam 

implementadas/observadas, cujo teor dos itens objetiva a melhoria dos procedimentos de governança e 

accountability, poderá o TCE-RO emitir opinião adversa sobre o Balanço Geral da unidade 

jurisdicionada nos próximos exercícios; 

IX – Dar ciência desta Decisão ao responsável indicado no cabeçalho, via Diário 

Oficial eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco 

inicial para possível interposição de recurso, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, inciso 

IV, da Lei Complementar n. 154/1996, informando-o que o Voto, o Relatório Técnico e o Parecer 

Ministerial, em seu inteiro teor, estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico 

www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade ambiental; 

X – Comunicar o teor desta Decisão, via ofício, ao atual Diretor-Presidente, ao 

Contador, ao Controlador Interno e ao Conselho Superior de Administração da SOPH para o 

cumprimento das determinações e recomendações constantes dos itens desta decisão; e 

XI – Autorizar o arquivamento dos presentes autos, depois de adotadas as medidas 

pertinentes. 

Participaram do julgamento o Conselheiro PAULO CURI NETO (Relator), o 

Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro Presidente da Segunda 

Câmara em exercício FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, o Procurador do Ministério Público de 

Contas, Dr. ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. 

 Porto Velho, 23 de outubro de 2019. 

 

(assinado eletronicamente) 

PAULO CURI NETO 

Conselheiro Relator 

(assinado eletronicamente) 

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 

Conselheiro Presidente da Segunda Câmara em exercício 
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PROCESSO: 02225/18 – TCE-RO. 

JURISDICIONADO: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH 

ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício de 2017. 

RESPONSÁVEL: Francisco Leudo Buriti de Souza, CPF n. 228.955.073-68, Diretor-Presidente;  

RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto 

GRUPO: I 

SESSÃO: 18ª Sessão Ordinária, de 9 de outubro de 2019. 

 

RELATÓRIO 

Cuidam os autos da prestação de contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia - SOPH, atinente ao exercício de 2017, de responsabilidade de Francisco Leudo Buriti de 

Souza, Diretor-Presidente. 

A análise das contas em exame teve como supedâneo os demonstrativos contábeis, 

elaborados em observância ao que dispõem a Lei Federal nº 6.404/76 e demais legislação correlata. 

A presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal, no dia 

30 de maio de 2018 (fl. 2 do ID nº 627573), em cumprimento ao que determina o art. 52, alínea “b”, da 

Constituição Estadual
1
, c/c o art. 16, III, da Instrução Normativa n° 013/TCER-2004. 

O Corpo Técnico, em seu relatório inaugural (ID nº 806980), após o exame da 

documentação apresentada, evidenciou as seguintes impropriedades: 

 

3. CONCLUSÃO 

Finalizada a análise da documentação constante dos autos, apresenta-se as seguintes respostas às questões 

formuladas na introdução deste relatório, seguidas da proposta de julgamento das contas: 

O gestor cumpriu o dever de prestar contas?  

Das evidências obtidas na análise da prestação de contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia - SOPH, referente ao exercício de 2017, conclui-se que o gestor cumpriu o dever de prestar contas. 

As demonstrações contábeis, foram apresentadas tempestivamente, contendo todos os elementos exigidos 

na forma estabelecida na Lei Federal nº 6.404/76? 

Do exame documental realizado conclui-se que as Demonstrações Contábeis foram apresentadas 

tempestivamente com todos os elementos exigidos, mas os demonstrativos indicaram o seguinte achado: 

A1. Prejuízo Líquido apurado no exercício de 2017, no montante de R$ 266.660,77. 

A prestação de contas anual contém todos os elementos exigidos? 

Não, em razão dos seguintes achados: 

A2. Ausência do envio dos relatórios bimestrais sobre as fiscalizações realizadas pelo órgão de controle 

interno; 

A3. Inexistência do Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar e vinculado ao Conselho de 

Administração; 

A4. O controle interno não possui autonomia operacional e nem dotação orçamentária para realizar suas 

fiscalizações. 

Foram atendidas as determinações exaradas nas decisões do TCE/RO? 

                                                           
1
 https://www.al.ro.leg.br/institucional/constituicao-do-estado-de-rondonia/constituicao-estadual/ce1989_ec134-1.pdf/at_download/file 
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Os elementos apresentados na presente prestação de contas evidenciam o cumprimento das determinações 

contidas nas Decisões.  

Vale ressaltar que os referidos achados são de natureza formal e, nos termos da Súmula n. 17/TCE/RO, 

dispensam o contraditório porque não comprometem o julgamento das contas da SOPH do exercício de 2017. 

Do Julgamento das contas 

Por todo o exposto, as Contas do exercício financeiro de 2017, do Senhor Francisco Leudo Buriti de Souza, 

CPF Nº 228.955.073-68, na condição de Diretor-Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia -SOPH, estão em condições de serem julgadas regulares com ressalvas, nos termos da Lei 

Complementar nº. 154/1996, artigo 16, inciso II, em razão do Prejuízo Líquido apurado no exercício de 2017, 

no montante de R$ 266.660,77 (A1); ausência do envio dos relatórios bimestrais sobre as fiscalizações 

realizadas pelo órgão de controle interno (A2); inexistência do Comitê de Auditoria Estatutário como órgão 

auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração (A3); e por não possuir o controle interno autonomia 

operacional e dotação orçamentária para realizar suas fiscalizações (A4). 

 

Ao final de seu Relatório de Prestação Contas, o Órgão Instrutivo, por força da 

permanência das irregularidades elencadas nos Achados A1, A2, A3 e A4, indicados no trecho acima, 

após pugnar pelo julgamento regular com ressalvas das contas, visando à melhoria dos procedimentos 

de governança e accountability, propôs o seguinte: 

 

4.1. Alertar à Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH acerca da 

possibilidade deste Tribunal emitir opinião adversa sobre o Balanço Geral da Unidade dos próximos 

exercícios, caso as determinações dos itens4.2 e 4.8, e as recomendações 4.9 a 4.11, expedidas a seguir, com 

vistas à melhoria dos procedimentos de governança e accountability, não sejam implementadas/observadas: 

4.2. Determinar ao Contador que, nas prestações de contas dos exercícios financeiros futuros, comprove a 

adoção dos procedimentos contábeis de avaliação, reavaliação, redução ao valor recuperável (Impairment), 

amortização e exaustão dos bens móveis e imóveis, conforme previsto na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado; 

na NBC TSP 08 – Ativo Intangível; na NBC TSP 09 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador 

de Caixa; e na NBC TSP 10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa, conforme cada 

caso; 

4.3. Determinar ao Controle Interno que, em tópico específico, apresente nas futuras prestações de contas da 

SOPH os esclarecimentos sobre o cumprimento das determinações desta Corte de Contas; 

4.4. Determinar ao Controle Interno que passe a enviar os relatórios bimestrais sobre as fiscalizações 

realizadas de acompanhamento da gestão, conforme estabelece o Art. 10, inciso II, da Instrução Normativa n. 

13/2004; 

4.5. Determinar ao atual Diretor-Presidente da SOPH que estabeleça medidas para organizar o almoxarifado, 

assim como de mais controles internos dos bens pertencentes ao acervo patrimonial da empresa; 

4.6. Determinar ao atual Diretor-Presidente da SOPH que estabeleça o Comitê de Auditoria Estatutário como 

órgão auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração; 

4.7. Determinar ao atual Diretor-Presidente da SOPH que adote as medidas visando promover a autonomia 

operacional da auditoria interna, priorizando dotação orçamentária para realizar suas fiscalizações, dando 

condições materiais e humanas para que o controle interno possa prevenir e mitigar os principais riscos 

relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras, corrupção e a fraude, podendo ter como 

marco referencial a Decisão Normativa n. 002/2016/TCE-RO; 

4.8. Determinar ao atual Diretor-Presidente da SOPH, na medida do possível, realizar um melhor 

planejamento de todos os seus gastos, com objetivo de buscar a redução de custos e despesas administrativas, 

a fim de que se possa buscar o equilíbrio com da receita operacional nos próximos exercícios, visando com 

isso promover a ampliação e melhorias nos serviços portuários e aquaviários prestados pela empresa; 

4.9. Recomendar ao atual Diretor-Presidente, Controle Interno e Contabilidade da empresa pública adotar 

medidas visando à efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade 
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do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, 

visando ao preparo de demonstrações financeiras; 

4.10. Recomendar ao Conselho Superior de Administração implementar e supervisionar os sistemas de 

gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que 

está exposta a empresa pública, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e 

financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude; 

4.11. Recomendar ao atual Diretor-Presidente e ao Conselho Superior de Administração a ampliação 

economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da empresa pública. 

 

Em seguida, procedeu-se ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas 

(MPC) que, por sua vez, em convergência com o Corpo Técnico, pleiteou o julgamento regular com 

ressalvas das contas do exercício 2017, de competência da SOPH, tendo se manifestado em seu 

Parecer nº 0353/2019-GPAMM (ID nº 814800), nos seguintes termos: 

 

Sem maiores acréscimos, corrobora-se o entendimento do corpo técnico, pois, como visto, não houve a 

ocorrência de dano ao erário, valendo ressaltar, no entanto, o impacto das despesas administrativas nos cofres 

da empresa, as quais consumiram parte expressiva de toda a receita líquida, dando causa ao prejuízo líquido 

mencionado. 

Em razão disso, a unidade de instrução surgiu a expedição de determinação para que se aprimore o 

planejamento dos gastos da SOPH, a fim de reduzir os custos e equilibrar o resultado financeiro para os 

próximos exercícios, cujos resultados operacionais e financeiros das medidas adotadas devem ser 

demonstrados nas próximas prestações de contas.  

Quanto aos demais achados de auditoria, relacionados à ausência dos relatórios bimestrais sobre as 

fiscalizações realizadas pelo órgão de controle interno; inexistência do comitê de auditoria estatutário como 

órgão auxiliar e vinculado ao conselho de administração; ausência de autonomia operacional e  orçamentária 

da auditoria interna para realizar suas fiscalizações; por se tratar de irregularidades formais, apenas justificam 

o julgamento regular com ressalvas das contas, tal como proposto pelo corpo de instrução.  

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, em sintonia com o corpo técnico, manifesta-se no sentido de 

que: 

I - seja a Prestação de Contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH), referente 

ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do Senhor Francisco Leudo Buriti de Souza, Diretor-

Presidente da SOPH, julgadas regulares com ressalvas, nos termos da Lei Complementar n. 154/1996, artigo 

16, inciso II, em razão do prejuízo líquido apurado e das demais irregularidades formais elencadas nos itens 

“A1”, “A2”, “A3” e “A4” do relatório técnico 

II – sejam expedidas as determinações e recomendações constantes nos itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 

4.9, 4.10 e 4.11, do relatório técnico, bem como o alerta consignado no item 4.1, cujas consequências, em 

não sendo adotadas as medidas corretivas pontuadas, podem levar à emissão de opinião adversa sobre o 

balanço geral da entidade nas próximas prestações de contas.  

 

É o relatório. 

 

VOTO 

CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
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Mister asserir que, segundo a Unidade Técnica, não foram realizadas fiscalizações in loco 

com objetivo de subsidiar a análise dessas contas, pois não constou da programação estabelecida por 

este Tribunal.  

Tal fato circunscreve a presente análise aos documentos encaminhados pelos próprios 

jurisdicionados, o que não impede, em absoluto, que, caso se noticie no futuro ilegalidades cometidas 

nessa gestão, esta Corte venha a apurá-las, sobretudo em se tratando de atos ilícitos ensejadores de 

dano ao erário. 

A análise das contas em exame teve como supedâneo os demonstrativos contábeis, 

elaborados em observância ao que dispõem a Lei Federal nº 6.404/76 e a legislação correlata.  

Considerando que houve apenas quatro irregularidades formais, sem incidência de dano, 

limito-me a pontuar os aspectos mais relevantes da análise da gestão indicados no relatório técnico e 

Parecer do MPC, cujos fundamentos passam a integrar as razões de decidir deste voto. 

A impropriedade mais preocupante, cujas consequências são mais gravosas para a 

Administração Pública, guarda relação com o equilíbrio financeiro da Sociedade, devendo ser 

observados alguns pontos quanto à situação econômica da SOPH. 

De acordo com a análise do balanço patrimonial, no Ativo Circulante a conta “Clientes” 

que “segrega créditos da empresa com terceiros decorrentes de produtos e serviços prestados”, a qual 

representa 3,9% do total do Ativo da SOPH, cresceu 738,99% em relação ao exercício de 2015, bem 

como o Total do Ativo Não Circulante, cujo percentual é de 32,14% do Ativo total, apresentou 

acréscimo de 112,78% em relação àquele exercício. 

Nota-se, pelo relatório técnico, que, das contas do Ativo Permanente, o Imobilizado 

representa 32,01%
2
 do Ativo e que o Passivo Circulante compõe 21,42% do total do passivo, tendo 

havido crescimento nas contas “fornecedores” e “Credores para Depósitos Caucionados”, cujo 

aumento foi de 113,63% e 5.086,35%, respectivamente. 

Destaca-se o incremento em 10,15% das obrigações e provisões decorrentes de ações 

trabalhistas, bem como que o Passivo Não-Circulante representa 58,75% do Passivo Total, tendo como 

conta mais expressiva a de “Impostos, Taxas e Contribuições”, cujo acréscimo se deu em 1.874,50% 

em comparação ao exercício de 2015, sendo que o Patrimônio Líquido, o qual constitui 19,84% do 

passivo da SOPH, teve decréscimo de 17,85%. Dessa forma e de acordo com os parágrafos anteriores, 

verifica-se grande aumento nas despesas da empresa pública. 

Ainda, do exame do período de 2017, verifica-se que a Receita de Serviços da SOPH foi 

auferida no montante de R$ 8.378.361,45, valor maior em comparação ao exercício de 2016 (R$ 

7.599.012,56), porém menor em relação ao exercício de 2015 (R$ 9.872.194,53).  

                                                           
2
 Total do Ativo Não Circulante menos os Bens Intangíveis (32,14% - 0,13% = 32,01%) 
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Observa-se, portanto, a queda de 17% da receita operacional líquida com referência à de 

2015, bem como aumento de 8,58% com base em 2016, sendo que o custo dos serviços permanece 

estável há alguns exercícios e as despesas administrativas aumentaram 6,01%, em relação ao exercício 

2016. 

Ao confrontar as receitas com os custos e despesas, o Corpo Técnico constatou que o 

prejuízo líquido apurado em 2017 reduziu em 59,54%, comparativamente ao exercício de 2015 e, com 

base no exercício 2016, reduziu em 91,57%, o que demonstra um resultado positivo, considerando que 

se deve buscar o mínimo prejuízo líquido. 

Todavia, a receita de 2017, após a incidência dos impostos devidos, bem como abatido o 

custo dos serviços prestados, foi calculada em R$ 1.723.262,94 de Lucro Bruto. Do montante referido, 

houve ainda o abatimento do valor de R$ 1.989.923,71 relativo à Receitas/Despesas, que compreendeu 

a soma das despesas “Administrativas”, “Tributárias” e “Despesas/Receitas Financeiras/Comerciais” 

com “Outras Receitas”, resultando no “Lucro (Prejuízo)” de “-R$ 266.660,77”. 

Consoante exposto pelo Corpo Técnico, nos últimos exercícios o Resultado Líquido das 

finanças da SOPH tem sido negativo. Vejamos tais resultados: 

 

Assim sendo, por mais que se tenha apresentado “resultado mais positivo” em relação aos 

outros exercícios, tendo em vista a diminuição do prejuízo líquido, ainda assim o resultado líquido é 

insatisfatório, pois denota-se haver uma tendência de deterioração dos índices econômicos e 

financeiros da SOPH, demonstrada pelo desequilíbrio entre as receitas e despesas, em virtude de 

prejuízos operacionais líquidos, o que pode comprometer a continuidade dos negócios da empresa 

pública, caso não haja aporte de recursos públicos, sendo evidente a necessidade de financiamento do 

setor público ou privado para promover os investimentos que são importantes para organizar e 

viabilizar o processo de transporte aquaviário e garantir o desenvolvimento socioeconômico do 

Estado de Rondônia. 

A Unidade Técnica constatou que a SOPH encontra dificuldades em apresentar resultados 

positivos que sejam decorrentes de sua própria atividade operacional e que, embora se trate de empresa 

pública, no caso de insolvência, o erário do Estado de Rondônia deverá assumir o ônus financeiro, 

tendo, inclusive, proposto que esta Relatoria determinasse ao Diretor-Presidente da empresa que esse 

realize melhor planejamento, na medida do possível, objetivando o reequilíbrio financeiro da empresa, 

de modo que possa reverter o máximo de recursos em projetos de expansão e melhoria dos serviços 

portuários e aquaviários no Estado de Rondônia, sugestão essa que se encontra alinhada com o 

interesse público. 
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Todavia, considerando que esse Achado não é generalizado, que a SOPH apresentou 

resultado menos gravoso que nos exercícios anteriores e que, por si só, não se caracteriza dano ao 

erário, é o caso de se expedir determinação ao gestor na forma delineada no relatório técnico. 

Ademais, dentre os Achados remanescentes, se vislumbra a “ausência do envio dos 

relatórios bimestrais sobre as fiscalizações realizadas pelo órgão de controle interno” que, em que 

pese ser uma falha de gravidade elevada, nota-se que pelo menos foi encaminhado o “Relatório Anual 

do Controle Interno – 2017”, o qual, se ausente, por força da Súmula nº 4
3
 do TCE-RO ensejaria a 

irregularidade das contas. Sendo assim, neste caso, ainda que ausentes os relatórios bimestrais, isso, 

por si só, não macula as presentes contas. Contudo, deve-se alertar ao gestor que encaminhe os futuros 

relatórios bimestrais, nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa 13/2004, sob pena de, se 

descumprida essa regra, inquinar as contas futuramente analisadas. 

Quanto aos Achados “A3” e “A4”, ambos relativos ao Comitê de Auditoria Estatutário, 

note-se que não constam dos autos a constituição e funcionamento desse comitê, estando a auditoria 

interna vinculada ao Diretor-Presidente, consoante organograma da SOPH (ID nº 627573). Frise-se 

que não foi localizada “a existência de dotação orçamentária para o Sistema de Controle Interno 

conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de 

suas atividades”, achados esses que ensejam determinação para que o gestor estabeleça o Comitê 

como órgão auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração, bem como que adote medidas para 

promover a autonomia operacional da auditoria interna. 

Insta dizer que, consoante averiguado pela Unidade Instrutiva, a SOPH não possui setor de 

almoxarifado e patrimônio, o que é a provável causa da falta de controle dos bens patrimoniais. 

No entanto, dada a natureza eminentemente formal dos ilícitos detectados nestas contas, 

essas práticas, neste caso, não apresentam gravidade suficiente para eventual punição dos gestores, 

tampouco para reprovação das contas, pois não impediram uma visualização panorâmica da gestão da 

SOPH, denotando, dessa forma, apontamentos de menor relevância no contexto da prestação de contas 

em exame. Além disso, não se tem notícia de dano concreto e nem de outro fato grave no período. 

Nesse diapasão, considerando que as irregularidades remanescentes possuem natureza 

formal, há se concluir, em acordo com o Corpo Técnico e MPC, que as contas em exame deverão ser 

julgadas regulares com ressalvas, sem prejuízo de determinação ao atual gestor e demais setores 

responsáveis pela administração da SOPH, para que adotem medidas tendentes a precatar a ocorrência 

das aludidas falhas em prestações de contas vindouras.  

Com efeito, relativamente às determinações sugeridas pelo Corpo Técnico e pelo 

Ministério Público de Contas, essas serão consignadas na parte dispositiva a seguir. 

                                                           
3
 AS PRESTAÇÕES DE CONTAS QUE, A PARTIR DE 2010, VIEREM DESACOMPANHADAS DA MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

SOFRERÃO O JULGAMENTO IRREGULAR, COM BASE NO ARTIGO 16, III, ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 154/96, E OS 
GESTORES RESPONSÁVEIS SUPORTARÃO A APLICAÇÃO DE MULTA, COM FULCRO NO ARTIGO 19, PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADO 

COMO ARTIGO 55, II, DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR N° 154/96. 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO CARVALHO DA SILVA e/ou outros  em 20/11/2019 12:34.
Documento ID=833589   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 D2ªC-SPJ  

 Acórdão AC2-TC 00632/19 referente ao processo 02225/18  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326  

www.tce.ro.gov.br 

10 de 12 

Proc.: 02225/18 

Fls.:__________ 

 

DISPOSITIVO 

 

Ao lume do exposto, convergindo com o Corpo Técnico e com o MPC, submeto ao 

colegiado a seguinte proposta de acórdão: 

I – Julgar regulares com ressalvas as contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia - SOPH, do exercício de 2017, de responsabilidade do Sr. Francisco Leudo Buriti 

de Sousa, concedendo-lhe quitação, nos termos dos artigos 16, II e 18, ambos da Lei Complementar n° 

154/96 c/c o art. 24, parágrafo único, do Regimento Interno, em face das seguintes irregularidades: 

e) Prejuízo Líquido apurado no exercício de 2017, no montante de R$ 266.660,77;  

f) Ausência do envio dos relatórios bimestrais sobre as fiscalizações realizadas pelo órgão 

de controle interno; 

g)  Inexistência do Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar e vinculado ao 

Conselho de Administração; e 

h) Ausência de autonomia operacional do Controle Interno e de dotação orçamentária 

para realizar suas fiscalizações. 

II – Determinar ao atual Diretor-Presidente da SOPH, ou a quem o substituir ou sucedê-

lo, que adote as medidas seguintes:  

e) Estabelecer medidas para organizar o almoxarifado, assim como demais controles 

internos dos bens pertencentes ao acervo patrimonial da empresa; 

f) Estabelecer o Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar e vinculado ao 

Conselho de Administração; 

g) Adotar medidas visando promover a autonomia operacional da auditoria interna, 

priorizando dotação orçamentária para realizar suas fiscalizações, dando condições 

materiais e humanas para que o controle interno possa prevenir e mitigar os principais 

riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras, corrupção e a 

fraude, podendo ter como marco referencial a Decisão Normativa nº 002/2016/TCE-

RO; e 

h) Realizar, na medida do possível, um melhor planejamento de todos os gastos da SOPH, 

com o objetivo de buscar a redução de custos e despesas administrativas, a fim de que 

se possa buscar o equilíbrio da receita operacional nos próximos exercícios, visando 

promover a ampliação e melhorias nos serviços portuários e aquaviários prestados pela 

empresa. 

III - Determinar ao Controlador Interno da SOPH que adote as medidas seguintes:  
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c) Apresentar, nas futuras prestações de contas, os esclarecimentos sobre o cumprimento 

das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; e 

d) Encaminhar os relatórios bimestrais sobre as fiscalizações realizadas para o 

acompanhamento da gestão, no prazo estabelecido no art. 10, II da Instrução 

Normativa nº 13/2004. 

IV – Determinar ao atual Contador da SOPH, ou a quem o substituir ou sucedê-lo, que, 

nas prestações de contas dos exercícios financeiros futuros, comprove a adoção dos procedimentos 

contábeis de avaliação, reavaliação, redução ao valor recuperável (Impairment), amortização e 

exaustão dos bens móveis e imóveis, conforme previsto na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado; na NBC 

TSP 08 – Ativo Intangível; na NBC TSP 09 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador 

de Caixa; e na NBC TSP 10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa, conforme 

cada caso; 

V – Recomendar aos atuais Diretor-Presidente, Controlador Interno e Contador da SOPH, 

ou quem os substituir ou sucedê-los, que adotem medidas visando a efetividade do gerenciamento dos 

riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, 

classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de 

demonstrações financeiras; 

VI – Recomendar ao Conselho Superior de Administração da SOPH que implemente e 

supervisione os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e 

mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública, inclusive os riscos relacionados à 

integridade das informações contábeis e financeiras e os concernentes à ocorrência de corrupção e 

fraude; 

VII – Recomendar ao atual Diretor-Presidente, ou quem o substituir ou sucedê-lo, bem 

como ao Conselho Superior de Administração da SOPH a ampliação economicamente sustentada do 

acesso de consumidores aos produtos e serviços da SOPH; 

 VIII – Alertar e Cientificar à Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia – SOPH que, caso as determinações contidas nos itens II, III e IV desta decisão 

não sejam cumpridas, bem como as recomendações contidas nos itens V, VI e VII não sejam 

implementadas/observadas, cujo teor dos itens objetiva a melhoria dos procedimentos de governança e 

accountability, poderá o TCE-RO emitir opinião adversa sobre o Balanço Geral da unidade 

jurisdicionada nos próximos exercícios; 

IX – Dar ciência desta decisão ao responsável indicado no cabeçalho, via Diário Oficial 

Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial 

para possível interposição de recurso, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, inciso IV, da 

Lei Complementar n. 154/1996, informando-o que o Voto, o Relatório Técnico e o Parecer Ministerial, 
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em seu inteiro teor, estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em 

homenagem à sustentabilidade ambiental; 

X - Comunicar o teor desta decisão, via ofício, ao atual Diretor-Presidente, ao Contador, 

ao Controlador Interno e ao Conselho Superior de Administração da SOPH para o cumprimento das 

determinações e recomendações constantes dos itens desta decisão; e 

XI – Autorizar o arquivamento dos presentes autos, depois de adotadas as medidas 

pertinentes. 
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