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1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 154/1996 em seu Artigo 9°, Incisos I, III e IV, bem como nas legislações aplicáveis as Empresas Públicas
e Sociedades de Economia Mista, quais sejam: Lei Federal nº 6.404/1976 e suas alterações;  Lei nº 13.303/2016  (Lei das Estatais); Lei nº 8.666/93 e suas
alterações;  Artigos 70 e 74 da Constituição Federal; Lei nº 101 de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; Artigos 51 e 52 da Constituição do Estado de Rondônia; Lei Complementar nº 758 de 02 de
Janeiro de 2014, que Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, as Funções Institucionais, Quadro de Pessoal, Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos
servidores da Controladoria-Geral do Estado-CGE e dá outras providências; Decreto nº 18.728, de 27 de março de 2014, que Dispõe sobre a Regulamentação
da Concessão de Diárias no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluindo Autarquias, Empresas Públicas e Fundações e dá
outras providências; Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de
Rondônia; Resolução nº 002/2012/CONSUP, de 30 de abril de 2012, que Regulamenta a Concessão e Prestação de Contas de Diárias no âmbito da SOPH;
Instrução Normativa nº 002/SOPH/2017, que dispõe sobre o Regime de Liberação e Aplicação de Suprimento de Fundos no âmbito da SOPH; assim como o
contido no Artigo  15 da DECISÃO NORMATIVA Nº 002 - TCE-RO de 18 de fevereiro de 2016;  Artigo 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
58/2017/TCE-RO; Decreto Estadual nº 23.277 de 16 de Outubro de 2018, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Controle Interno, regulamenta e dá outras
providencias ; Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações; Portaria nº 11 de 15 de Janeiro de 2021, que Aprova o Modelo de Relatório Anual de Controle
Interno de Prestação de Contas de Gestão - RCA, das Unidades do Poder Executivo do Estado de Rondônia, da Controladoria Geral do Estado de
Rondônia - CGE;   Portaria nº 149/CGE de 12/08/2020, que Institui o Sistema para Elaboração de Relatório de Controle Interno - SERCI, da Controladoria
Geral do Estado - CGE-RO;   Decreto Estadual nº 5135/1991; Inciso III do Artigo 2º da INSTRUÇÃO NORMATIVA  Nº 72/2020/TCE-RO;
RESOLUÇÃO Nº 328/2020/TCE/RO, de 19 de outubro de 2020, que regulamenta a Instrução Normativa nº 72/TCE/RO de 19 de outubro de 2020, para
o exercício 2021, e dá outras providencias; Decreto Estadual nº 10.851/2003;

Tendo em vista que a realização dos trabalhos e elaboração do Relatório Anual é da responsabilidade/competência deste Setor de Controle Interno, os
servidores acima relacionados com suas respectivas portarias, lotados neste SECONI - Setor de Controle Interno SOPH, ficaram responsáveis pela realização
dos trabalhos e elaboração do Relatório Anual de Controle Interno/SOPH/2020, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, na
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, em atendimento ao inciso III, do artigo 10 da Instrução Normativa nº 013/2004/TCER;

2. DOS OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo básico deste relatório é a materialização das ações de controle e resultados, visando o planejamento de diretrizes gerais aplicáveis ao Sistema de
Controle Interno nos exercícios subsequentes.

Neste relatório estão registradas, de forma consolidada, sobre os atos administrativos praticados no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro/2020, analisado
sobre os critérios da legalidade, legitimidade, eficácia e eficiência do interesse público, da moralidade, da impessoalidade e da transparência.

Diante ao exposto acima, as atividades desenvolvidas por este SECONI foram objeto de construção analítica, particularmente no que se refere à gestão, controle
e avaliação das ações programáticas, sendo disponibilizadas através deste Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão - RCA de
forma didática e transparente, a fim de auxiliar os gestores na aplicação regular e eficiente dos recursos públicos.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é:                                                                              

Avaliar a consonância dos procedimentos executados pela Administração Pública em todos os Sistemas Administrativos, compreendidos no Sistema de
Controle Interno, com os padrões estabelecidos na legislação e nas Instruções Normativas vigentes; apontando eventuais falhas/omissões/irregularidades e
recomendações nos procedimentos executados, outrossim, fomentando às unidades executoras, adequações e a elaboração das Instruções Normativas quando
necessárias.

Portanto, este Controle Interno atuou de forma preventiva através da emissão de Pareceres de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Os exames foram realizados a base de testes, por amostragem, nas áreas  financeiras, patrimonial, recursos humanos, na extensão julgada necessária às
circunstâncias, cujos procedimentos foram os aplicáveis aos serviços públicos, observando as Normas e os Princípios Fundamentais de Auditoria previstos no
art. 37, da Carta Magna da República Federativa do Brasil, bem como, a Lei nº 4.320/64 e suas alterações, que dita as Normas Gerais de Direito Financeiro; Lei
Federal nº 6.404/76 e suas alterações, dispõe sobre as sociedades por Ações, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que estabelece normas gerais sobre
licitações e contratos admirativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações;   Lei Federal 13.303/16,que rege os
Procedimentos Licitatórios e Lei Complementar nº 101/00, que trata da Responsabilidade Fiscal, e, regulamentos internos,  com o objetivo de emitir opinião
sobre as contas da SOPH, ao certificar a regularidade ou eventuais falhas/impropriedades na gestão dos recursos alocados sob a responsabilidade dos agentes.

2.2 Objetivos Específicos

·  Fiscalizar a execução e os procedimentos pertinentes ao processamento das despesas;

· Auditar as contas da empresa, procedendo ao levantamento comparativo entre a receita e as despesas. Verificar quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e finalidade pública nas compras e contratação de serviços por parte da Empesa.

· Fiscalizar a exatidão das informações e dados fornecidos pelas Diretorias, Assessoria, Coordenadoria, Comissões, Gerência,  Divisões, Chefias e Setores;

· Fiscalizar, auditar e avaliar o processamento e as prestações de contas de convênios, de suprimentos de fundos e de diárias;

· Outras fiscalizações pertinentes aos atos de gestão.

3. METODOLOGIA

As metodologias aplicadas pretenderam a execução das seguintes atividades principais:

·  Inspeção física - verificação in loco;

·  Observação direta -  coleta de dados ou informações;

·  Confirmação (circularização) - declaração formal de pessoas;

·  Exames dos documentos originais - análises dos documentos que representam com fidedignidade as operações ou transações efetuadas;

·   Escrituração - veracidade das informações em registros contábeis;
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·   Conciliação - cotejo do registro da movimentação das contas bancárias;

·   Inquérito - formulação de perguntas para obtenção de respostas satisfatórias;

·   Conferência dos cálculos - constatação de que as operações estão adequadas;

·   Análises das contas - exame das transações que geraram lançamentos em determinada conta contábil;

·   Indagação escrita - formulação e apresentação de questões com objetivo de obter a manifestação do respondente;

·   Entrevista - elaboração de perguntas objetivando a obtenção de respostas para quesitos previamente definidos;

·   Extração eletrônica de dados - solicitação de dados sistematizados;

·   Pesquisas junto às legislações pertinentes.

E os procedimentos adotados que possibilitaram a obtenção dos dados suficientes para a elaboração do relatório foram:

·   Solicitar aos setores competentes os processos de despesas a serem fiscalizados, auditados e analisados;

·   Reproduzir os materiais e os documentos relevantes e probantes solicitados aos setores da empresa;

· Compilar, selecionar e autuar os documentos pertinentes à comprovação dos achados da auditoria (provas das falhas/impropriedades/irregularidades);

·    Elaborar o Relatório de Inspeção e auditoria.

 

4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

4.1 Das Informações Gerais do Órgão/Entidade

A construção do Porto Organizado de Porto Velho-RO teve início em 20 de abril de 1973, pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis- DNPVN,
do antigo Ministério do Transporte e Comércio, visando substituir as antigas rampas de embarque e desembarque do plano inclinado (sarilho) implantado pela
Estrada de Ferro Madeira - Mamoré e que eram usados como o único porto oficial do Estado de Rondônia desde 1920.

A partir de 1976, a Empresa de Portos do Brasil S.A- Portobrás, deu continuidade ás obras, com a execução de um terminal para operações pelo sistema Roll-
ON/Roll- OFF (RORO).

Em 1986 foi iniciada a construção de um cais flutuante, composto de cinco berços de atracação que foi concluído no ano de 1988.

Quando na transformação do Território de Rondônia em Estado, em 09 de janeiro de 1982, as instalações do Porto Organizado de Porto Velho, se encontravam
sob a responsabilidade da Administração do Porto de Manaus, mas posteriormente, em 31 de janeiro de 1985, foi constituída a Administração do Porto de Porto
Velho- APPV, ligada a Portobrás, que foi extinta em 1990. A APPV ficou ligada a Companhia Docas do Pará- CDP, quando em 1997, por força do Convênio nº
06, de 12 de novembro de 1997, o Porto foi delegado da União ao Governo do Estado de Rondônia, que passou a ser administrada pela Sociedade de Portos e
Hidrovias do Estado de Rondônia- SOPH, Empresa Pública do Estado de Rondônia.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ nº 02.278.152/0001-86, Correio Eletrônico:
legalizaçãoatual.rnc.com.br, localizada à Rua dos Milagres nº 400, Bairro Panair, CEP 76801-370,   foi constituída pela Lei Estadual nº 729, de 14/07/1997,
regulamentada pelo Decreto nº 8868, de 27 de setembro de 1999 e Estatuto Social, registrado na Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER, sob o nº
115.0000202.8, em 20/02/1998, e alterado sob o nº 1153202.3, em sessão realizada no dia 02 de setembro de 1999.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH é uma EMPRESA PÚBLICA com personalidade jurídica de direito privado, autonomia
administrativa, técnica, patrimonial e financeira, que tem por finalidade executar a política estadual de transporte aquaviário, abrangendo a implantação,
construção, manutenção e melhorias de portos, hidrovias e vias navegáveis, bem como exercer a administração e exploração de toda a infra-estrutura aquaviária
do interior. Cabe também a SOPH o papel de fiscalizar e promover a preservação dos recursos naturais que interagem com a atividade portuária e aquaviária.

 

Sua MISSÃO: Organizar e viabilizar o processo de transporte aquaviário, garantindo o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia.

 

Sua VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como modelo de excelência na gestão de políticos de transporte aquaviário da região Norte.

 

SEUS VALORES:

Ética - Proceder, norteados pela responsabilidade, honestidade, respeito, moralidade, coerência e integridade, visando ao convívio pacífico com a sociedade.

Isonomia - Agir com impessoalidade e imparcialidade, de forma a permitir oportunidades e direitos iguais para todos.

Inovação - Buscar soluções para a melhoria contínua da prestação de serviços, destacando-se pela criatividade, modernidade e quebra de paradigmas.

Excelência técnica - Entender que a Excelência está nas pessoas, nas suas atitudes em suas práticas diárias o que fará com que seus serviços, seus
relacionamentos, seu trabalho se tornem de fato Excelentes.

Capacidade operacional - Atender às necessidades e expectativas de nossos clientes. Elas devem ser identificadas, entendidas e utilizadas para que se crie o
valor necessário para conquistar e reter esses clientes.

Comprometimento - Agir com dedicação na busca da perfeição em prol do cumprimento da missão institucional.

Proatividade - Ter iniciativa antecipando-se aos acontecimentos de forma planejada visando a melhoria do processo ou resultado.

Transparência - Disponibilizar à sociedade a clareza dos atos praticados pela instituição, inclusive os motivos e objetivos que lhes deram origem.
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Acessibilidade - Garantir aos usuários, internos e externos, o acesso a serviços e informações de maneira simplificada, com qualidade, rapidez e respeito aos
direitos de cidadania.

Responsabilidade social e ambiental - Assumir uma atitude responsável em relação ao meio ambiente e à sociedade, promovendo a melhoria da qualidade de
vida de seu público interno e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo, com cuidado e respeito ao Meio Ambiente.

Cabe informar que consta anexo o Planejamento Estratégico da SOPH, referente ao período de 2013 a 2018. Quanto ao Planejamento Estratégico referente ao
período 2021/2024, encontra-se em fase de conclusão, haja vista, a necessidade de adequação de objetivos.

 

Planejamento Estratégico da SOPH, referente ao período de 2013 a 2018 (0018135763)

4.2 Legislação

A Legislação as quais a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, está sujeita são:  Lei nº 4.320/64 e suas alterações, que dita as
Normas Gerais de Direito Financeiro, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Lei Federal 13.303/16, que rege os Procedimentos Licitatórios, Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações, Dispõe sobre as Sociedades por Ações: "
(Art. 1º A companhia ou Sociedade Anônima terá o Capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão
das ações subscritas ou adquiridas)" ; Resolução nº 002/2018/SOPH-GAB, que dispõe sobre a Aprovação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos -
RILC da SOPH ; Resolução nº 002/2012/CONSUP que regulamenta a concessão e prestação de contas de Diárias, no âmbito da SOPH; Instrução Normativa nº
002/SOPH/2017,  que Dispõe sobre o Regime de liberação e aplicação de Suprimento de Fundos; Lei Estadual nº 729, de 14/07/1997, que constitui a SOPH,
Decreto nº 8868, de 27 de setembro de 1999 que regulamenta a Lei Estadual nº 729/97, e demais disposições aplicáveis.

 Legislação Específica

·         Convênio nº 06, de 12 de novembro de 1997, onde o Porto de Porto Velho foi delegado da União ao Governo do Estado de Rondônia.

·      Lei n.º 12.815, de 05.06.2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre atividades
desempenhadas por operadores portuários.

·         Decreto n.º 8.033, de 27.06.2013, que regulamentou disposições do diploma portuário.

4.3 Da Estrutura Organizacional

A SOPH possui autonomia para gestão de seus recursos. Suas atividades seguem as diretrizes definidas pelo Governo do Estado de Rondônia além da
Secretaria de Infraestrutura Portuária - SIP. De acordo com o estatuto da SOPH, aprovado em julho de 1999 e revisado em 30/10/2019, sua estrutura Básica,
conforme Organograma anexo, está organizada da seguinte forma:

I - Conselho Superior, como Órgão deliberativo superior;

      I.I - Conselho Fiscal, como órgão fiscalizados;

      I.II - Conselho de Autoridade Portuária, como órgão consultivo;

II - Diretoria Executiva:

      II.I - Diretor Presidente;

      II.II - Diretor Administrativo e Financeiro;

      II.III - Diretor de Fiscalização e Operações;

III - Unidades Administrativas.

 

A composição é a seguinte:

·   Órgão Colegiado, composto pelo Conselho Superior e pelo Conselho Fiscal, cuja funções são, respectivamente, a deliberação superior dos assuntos
referentes à SOPH e a fiscalização de sua execução;

·   Conselho de Autoridade Portuária, sugerir alterações do regulamento de exploração do porto; alterações no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do
Porto; ações para promover a racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias; medidas para fomentar a ação industrial e comercial do porto;
ações com objetivo de desenvolver mecanismos para atração de cargas; medidas que visem estimular a competitividade; e outras medidas e ações de interesse
do porto;

·    Órgão de Direção Superior e Representativo, representado pela Diretoria Executiva - DIREX, que se compõe pela Diretoria da presidência (DIRPRE-
SOPH), Diretoria Administrativo-Financeira (DAF-SOPH) e Diretoria de Fiscalização e Operações (DFO-SOPH).

Organograma da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia ? SOPH (0018135764)

4.4 Rol de Responsáveis

No decorrer do exercício de 2020 houve alterações no quadro de Ordenadores de Despesa da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH,
conforme Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020, anexo e quadro de responsáveis pela Unidade a seguir:

QUADRO DE RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE

Nome completo Setor Cargo Decreto de Nomeação Decreto de Exoneração

  N° DIOF Data N° DIOF Data
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Amadeu Hermes
Santos Da Cruz

 
Gabinete

Diretor
Presidente

 

Termo De
Posse Ata da

48º Assembleia
Geral

Extraordinária
CONSUP -

2019

 

- 06/02/2019

Ata da 42º
Assembleia

Geral Ordinária
CONSUP -

2020

- 25/03/2020

Fernando Cesar
Ramos Parente

 
Gabinete

Diretor
Presidente

 

Termo De
Posse Ata da

42º Assembleia
Geral

Ordinária
CONSUP -

2020

 

- 06/02/2019 - - -

Elissandra Brasil
Do Carmo

 

 Diretoria
Administrativa

e Financeira

Diretor
Administrativo-

Financeiro

 

Termo De
Posse Ata da

48º Assembleia
Geral

Extraordinária
CONSUP -

2019

 

 -  06/02/2019  - -  -

Alfredo Jukio
Miyamura
Toshimitsu

 

 Diretoria
Operacional

Diretor De
Fiscalização E

Operação

 

Termo De
Posse Ata da

42º Assembleia
Geral

Ordinária
CONSUP -

2020

 

 -
25/03/2020

 
 - -  -

 

Adalberto Nery
Barbosa

 

 

Controle
Interno

 

Controlador
Interno

Portaria 125 11/07/2019 -  -

Maria Elenita
Ferreira do
Nascimento

Contabilidade
Técnico Em

Contabilidade

 

Empregada
Efetiva Em
01/03/1985

 

 - - - -

Cabe informar que as nomeações da diretoria da SOPH, são realizadas através de Assembleia/CONSUP, sendo que não há obrigatoriedade de publicação em
diário oficial.

Ata da 48º Assembleia Geral Extraordinária CONSUP - 2019 (0018135765)

Ata da 42º Assembleia Geral Ordinária CONSUP - 2020 (0018135766)

5. RECURSOS HUMANOS

5.1 Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, possui Plano de Carreira Cargos e salários, consignado na Lei nº 2447, de 8 de abril de
2011, a qual Institui o Plano de Empregos, Funções, Classificações e Salários e cria os empregos permanentes e as funções em comissão.

A referida Lei foi alterada pela Lei nº 2.635 de 22 de novembro de 2011. Posteriormente, foi sancionada a Lei nº 3.688, de 11 de dezembro de 2015, que dá
nova redação a dispositivos da Lei nº 2.447, de 8 de abril de 2011, e da Lei nº 2.635, de 22 de novembro de 21011, e revoga a Lei nº a Lei nº 2.658, de 20 de
dezembro de 2011, e dá outras providências.

5.2 Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações
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 Para melhor ilustrar como se comportou os gastos com pessoal no exercício/2020, inscrito na rubrica 04.10.01 - Custo com pessoal, de acordo com a LC
101/2000, art. 21, parágrafo único, transcrevemos no quadro abaixo, dados extraídos do balancete em 31.12.2020.

RUBRICA DESCRIÇÃO
VALOR EM

31.12.20

VALOR EM

31.12.19
REDUÇÃO AUMENTO

04.10.01.01 Salários 1.360.694,78 1.087.140,10 0,00 273.554,68

04.10.01.02 Gratificações 59.131,88 68.940,42 9.808,54 0,00

04.10.01.03 Horas Extras 267.962,54 212.405,56 0,00 55.556,98

04.10.01.04 Adiciona Tempo de
Serviços 88.602,60 81.944,11 0,00 6.658,49

04.10.01.05 Férias 300.572,65 278.862,06 0,00 21.710,59

04.10.01.06 Descanso Semanal
Remunerado 0,00 58.837,01 58.837,01 0,00

04.10.01.07 13º Salário 201.579,83 204.960,27 3.380,44 0,00

04.10.01.09 Acordos Judiciais
Trabalhistas 15.937,85 76.944,65 61.006,80 0,00

04.10.01.10 Aviso Prévio 0,00 5.315,66 5.315,66 0,00

04.10.01.13 Contribuição para INSS 739.675,11 757.437,82 17.762,71 17.762,71

04.10.01.14 Contribuição para FGTS 223.240,79 193.076,31 0,00 30.164,48

04.10.01.15 Segurança do Trabalho 3.738,62 0,00 0,00 3.738,62

04.10.01.18 Capacitação Profissional 97.001,61 100.063,95 3.062,34 0,00

04.10.01.19 Vale Refeição 434.306,67 429.234,91 0,00 5.071,76

04.10.01.21 Vale Transporte 74.970,00 73.942,26 0,00 1.027,74

04.10.01.22 Despesas Médicas 895,00 16.846,00 15.951,00 0,00

04.10.01.23 Auxilio Saúde 118.000,00 119.400,00 1.400,00 0,00

04.10.01.26 Seguro de Vida 11.437,92 11.364,60 0,00 73,32

04.10.01.28 Auxilio Fardamento 54.600,00 55.600,00 1.000,00 0,00

04.10.01.30 Menores Aprendizes 0,00 0,00 0,00 0,00

04.10.01.31 Auxilio Creche 2.700,00 3.900,00 1.200,00 0,00

04.10.01.32 Diárias 787,50 13.387,50 12.600,00 0,00

04.10.01.33 Passagens 5.410,02 13.326,69 7.916,67 0,00

04.10.01.34 Diretores 0,00 182.906,21 182.906,21 0,00

04.10.01.35 Adicional Noturno 155.587,17 148.891,03 0,00 6.696,14

04.10.01.36 Adicional de Risco 348.578,47 350.000,96 1.422,49 0,00

04.10.01.37 Abono Pecuniário 17.756,75 43.160,76 25.404,01 0,00

04.10.01.38 Curso e Treinamento 0,00 20.099,00 20.099,00 0,00

      

TOTAL  4.583.167,76 4.607.987,84 429.072,88 404.252,80 

Analisando o balancete contábil encerrado em 31.12.2020, apurou-se que a despesa total com pessoal no exercício/2020, foi da ordem de R$ 4.583.167,76
(quatro milhões, quinhentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Comparada à despesa com pessoal referente ao exercício de 2020, podemos concluir que houve uma diminuição no valor de R$ 24.820,08 (vinte e quatro mil,
oitocentos e vinte reais e oito centavos).

 

COMPARATIVO DAS REMUNERAÇÕES

 Valor Porcentagem

Efetivo 775.187,82 56,97% 

Comissionado 585.506,96 43,03%
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Total 1.360.694,78 100,00%

5.3 Relação de Pessoal

Em 31 de dezembro de 2020, o quantitativo de pessoal da SOPH é 80 (oitenta) funcionários e estava dividido conforme quadro de pessoal a seguir, conforme
publicação no DOE nº 04 de 08.01.2021, folhas 114/116.

RELAÇÃO DE PESSOAL EFEITVO

Relação de Pessoal em
31/12/2020 Categoria Quanti-dade Cargos em

Comissão Função Gratificada

EFETIVOS

a) Do quadro de
pessoal da unidade 
(discriminados por
cargos)

- Administrador

- Engenheiro Civil

- Assistente Administrativo

- Assistente Téc. Administrativo

- Técnico Em Contabilidade

- Auxiliar Em Atividades Adm

- Telefonista

- Guarda Portuária

- Técnico De Segurança Do Trabalh

- Técnico Em Operações Portuárias

39 2 4

b) Do quadro de
pessoal e outra
unidade 
(discriminados por
órgão/entidade e
Ente da Federação 
- U, E, DF, M)

- Auxiliar Em Atividades Adm. (Estado)

- Datilógrafo (Estado)

- Oficial De Manutenção (Estado)

- Assistente Administrativo (Federal - Ex
Território)

- Auxiliar De Serviços Gerais (Federal - Ex
Território)

- Técnico Em Contabilidade (Federal Ex
Território)

7 3 1

TOTAL (a+b)  46 5 5

 

RELAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO ESPECÍFICO

Relação de Pessoal em 31/12/2020 Categoria Quantidade

Sem Vínculo Específico Com O Órgão /
Entidade - Chefe De Setor

- Chefe De Divisão

- Assessor Especial Da Presidência I

- Assessor Especial Da Presidência II

- Assessor Da Diretoria De Fiscalização

- Assessor Da Diretoria Administrativa

- Assessora De Comunicação

- Assistente Jurídico

- Assessor Jurídico De Contratos E Licitações

- Coordenador Jurídico

- Presidente Da Comissão De Licitação

34



09/06/2021 SEI/ABC - 0018135775 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20204595… 10/39

- Operador De Máquinas Pesadas

- Conferencista

- Estagiário

- Jovem Aprendiz

- Conselho Fiscal

- Diretor Administrativo-Financeiro

- Diretor De Fiscalização E Operação

- Diretor Presidente

TOTAL  34

No seu quadro de pessoal  no decorrer do exercício de 2020, a SOPH contava com 03 (três) estagiários e 01 (um) Jovem Aprendiz.

Conforme informação do Setor de Recursos Humanos/SOPH, no decorrer do exercício/2020, não houve a cedência de funcionário desta empresa, para outros
Órgãos. Quanto a funcionários cedidos de outros órgãos para esta empresa, constam 07 (sete).

5.4 Avaliação acerca do diagnóstico da força de trabalho

Atualmente o quantitativo de empregados da SOPH está no limite para atender as demandas tanto administrativas como operacionais, tendo em vista que houve
redução no quadro efetivo por pedidos de demissão e nos cargos em comissão reformulados em Lei. Com isso, é notória a necessidade de concurso público para
atender esse déficit de cargos efetivos vagos.

Diante desse cenário, importante ressaltar que não há concurso público vigente. O último concurso realizado pelo SOPH foi no ano de 2014.

Ressalta-se que atualmente não há estudo do quantitativo necessário de pessoal por cargo, devendo a referida informação ser objeto de futuro levantamento.

6. DO CONTROLE INTERNO

6.1 Da Estrutura

Atualmente, o Controle Interno da SOPH-RO é composto por 02(dois) servidores cedidos.

O Setor de Controle Interno da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, está diretamente subordinado ao Diretor Presidente da
Companhia.

A DECISÃO NORMATIVA N. 002/2016/TCE-RO, Estabelece as diretrizes gerais sobre a implementação e operacionalização do sistema de controle interno
para os entes jurisdicionados.

O art. 2º da referida norma, descreve as atribuições dos Controles internos, as quais, conforme verifica-se a seguir, se mostram abrangentes e complexas:

 Art. 2º O Sistema de Controle Interno de cada instituição compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados, o conjunto
de procedimentos de controle estruturados por sistemas administrativos (licitações, contabilidade, patrimônio, pessoal, planejamento,
administração, entre outros), propostos no artigo 11 desta Decisão Normativa, e especificados em regulamentos próprios, executados no dia a dia
em todas as unidades da estrutura organizacional, com a finalidade de promover a salvaguarda dos ativos, desenvolver a eficiência nas
operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas, orçamentos e das políticas administrativas, bem como verificar a exatidão, a
fidelidade das informações, assegurando a legalidade, legitimidade, transparência e efetividade da receita e dos gastos públicos, de maneira a ser
o controle executado no âmbito interno do ente controlado e com o objetivo de propiciar aos gestores uma razoável margem de segurança acerca
da conformidade dos atos.

 

Conforme verificado, as atribuições dos controles internos além de serem amplas, exigem dos técnicos responsáveis pelo seu acompanhamento, conhecimento
de várias áreas de atuação, tais como: Contabilidade Pública e Privada, Licitações, Recursos Humanos, Planejamento, Orçamento Público, Patrimônio e
Almoxarifado, Plano Plurianual-PPA, LDO, Leis e Normas, Direito Administrativo e seus procedimentos na Administração Pública, dentre outros.

Cabe trazer à baila a INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 58/2017/TCE-RO, que Dispõe sobre diretrizes para a responsabilização de agentes públicos em face da
inexistência ou inadequado funcionamento do Sistema de Controle Interno de todas as entidades, órgãos e Poderes submetidos ao controle do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia.

6.2 Das Normativas de Controle Interno

O Controle Interno encontra-se sob a orientação da Instrução Normativa 013/2004TCE-RO, artigo 74 da Constituição Federal e competências previstas na
Instrução Normativa n.º 52/2017 e 58/2017 do TCE-RO.

6.3 Das Atividades de Controle Interno

As atividades de auditoria desempenhadas no exercício/2020, observaram os procedimentos de auditoria e fiscalização, abordando os pontos de controle que
considera relevantes para a gestão da SOPH, visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento.

Procura-se a partir das atividades desenvolvidas, prever a realização de exame sistemático, aprofundado e independente para avaliação da integridade,
adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos de trabalho, sistemas de informações e controles internos administrativos.

Permitiram formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recursos públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades
da gestão.



09/06/2021 SEI/ABC - 0018135775 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20204595&… 11/39

As atividades selecionadas são os pontos de controle prioritários e complementares. De acordo com as amostras selecionadas, as principais atividades são:

Despesa: a) realização sem prévio empenho; b) liquidação;  c) pagamento; Suprimento de Fundo; despesas com Diárias,

a) Verificar se a execução dos Serviços estão sendo realizadas dentro do prazo previsto em regulamento e sê, de acordo com o serviço solicitado e normas
preestabelecidas;

b) Avaliar se as Ordens de Serviços emitidas estão sendo atendidas nos prazos previstos e encerradas de acordo com o serviço realizado;

Prestações de Contas Mensal: Verificação do aspecto formal dos documentos que compõem as prestações de contas mensais apresentadas, com fulcro nas
exigências contidas no inciso I (caput e alíneas) do artigo 10 da IN nº 013/TCER-2004 e demais normas cabíveis.

Do resultado das fiscalizações/Inspeções, relativamente aos processos inspecionados no exercício/2020, constata-se bons resultados alcançados, vistas ao
atendimento de maioria das recomendações, principalmente regularizações com as devidas justificativas nos processos de despesas com aquisições de
materiais/serviços, e nos processos de Despesa contraídas e através de Suprimento de Fundos e de Diárias concedidas aos empregados da empresa, ao longo do
exercício analisado.

Em inspeção Processual por amostragem, foram constatados na maioria dos processos alvos de inspeção, que no ato das análises realizadas pelo Controle
Interno - SECONI, foram identificadas falhas erros e/ou omissões passíveis de saneamento, que impossibilitariam o pagamento da despesa, de modo que os
processos foram devolvidos aos responsáveis para adoção de medidas saneadora no sentido de torná-los regular, com retorno para nova análise e emissão de
parecer de regularidade.

Assim nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos geralmente aceitos nas empresas de economia mista, quanto à regularidade
e legitimidade dos documentos que deram origem às despesas e aos atos de gestão praticados no decorrer do exercício de 2020 e incluíram verificação in loco e
conferência nos registros e outros meios considerados legais.

Elegendo o Objeto/Ponto de controle - Despesa: a) realização sem prévio empenho, b) liquidação, c) pagamento, com a finalidade de analisar se as liquidações
das despesas observaram o disposto do Art. 63 da Lei 4.320/66, e Ponto de Controle - Despesa - realização de despesas - irregularidades, com a finalidade de
analisar se houve realização e pagamento de despesas irregulares.

No Exercício em tela foram realizadas as análises prévia nos Processos Administrativos, para pagamento.

Em análise aos processos de despesas que tramitaram por esse Controle Interno no transcorrer do exercício 2020, constatou-se que o processamento ocorreu
dentro da normalidade, sendo que as falhas documentais encontradas,  os autos foram devolvidos ao setor responsável para regularização dos apontamentos,
sendo reapresentados regularizados.

Os exames foram realizados a base de teste por amostragem dos processos pagos a fornecedores, que incluíram procedimentos embasados nas Leis n. 6.404/76;
8.666/93; 9.648/98, e suas alterações, Constituição Federal e demais normas que norteiam a Administração Pública, conforme a seguir:

 

01 - PROCESSO Nº: 0040.093177/2018-11

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 002/SOPH/RO/2015.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil.

ACHADOS:  Consta no 4º Termo Aditivo ao Contrato supra (ID 8683366), que a nova vigência inicia em 10/11/2019 e encerrará em 10/11/2020, quanto o
correto seria: inicia em 17/11/2019 e se encerra em 16/11/2020.

PROPOSIÇÕES/ALERTAS: recomendamos juntar nos autos errata, retificando o período de vigência constante no 4º Termo Aditivo ao Contrato nº
010/2015/SOPH (ID 8683366).

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado /regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA:  A administração pode a qualquer tempo rever seus atos, promovendo a devida regularização/retificação, tendo como
finalidade a perfeita instrução processual.

 

02 -  PROCESSO: 0040.255215/2018-27

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 001/2020 - Contrato nº 003/2020.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção de Ar Condicionado.

ACHADOS: 1 - constatamos que os itens 35 e 69 solicitados na Ordem de Serviço 8 (ID 0011107466), se referem a aquisição de peças, no entanto,
observamos que estes itens foram incluídos na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 106/A (ID 0011122550).

PROPOSIÇÕES/ALERTAS: recomenda-se que as peças adquiridas sejam desvinculadas da Nota fiscal de serviços apresentada, devendo serem incluídas em
nota fiscal de mercadoria.

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado /regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA:  Considerando as FASES da despesa pública - a) empenho, b) liquidação, e, c) pagamento, deve a administração ficar
alerta na observância da última fase, a fim de evitar quaisquer distorções que possam propiciar o pagamento por despesas indevidamente liquidada.

 

03 -  PROCESSO: 0040.127877/2020-22

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação, com base do inciso II do artigo 29 da lei 13.303/16.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material impresso personalizado sobre o Coronavírus.

ACHADOS: a) Não consta data no certifico constante na Nota fiscal nº 420 - FW3 Comércio de Serviços Ltda. (ID 0011341893);

b)  Não consta o número da Nota Fiscal que está sendo certificada, na Certidão 17 (ID 0011460927).
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PROPOSIÇÕES/ALERTAS: Visando a perfeita instrução processual recomendamos datar o certifico da nota fiscal citada no subitem 6.1, bem como, deverá
constar o número da nota fiscal, pertencente à Certidão 17 (ID 0011460927), apontada no subitem 6.2;

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado /regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA:  Considerando as FASES da despesa pública - a) empenho, b) liquidação, e, c) pagamento, deve a administração ficar
alerta na observância da última fase, a fim de evitar quaisquer distorções que possam propiciar o pagamento por despesas indevidamente liquidada.

 

04 -  PROCESSO: 0040.362839/2018-08

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação, com base do inciso II do artigo 29 da lei 13.303/16.

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração de Projeto Elétrico visando a Restruturação, Readequação e Modernização da Rede Elétrica
do Porto organizado de Porto Velho (RO).

ACHADOS: Não consta nos autos o Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado, emitido por funcionário competente.

PROPOSIÇÕES/ALERTAS: Visando a perfeita instrução processual recomendamos juntar nos autos a documentação apontada no subitem 6.1, deste Parecer.

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado /regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA:  Considerando as FASES da despesa pública - a) empenho, b) liquidação, e, c) pagamento, deve a administração ficar
alerta na observância da última fase, a fim de evitar quaisquer distorções que possam propiciar o pagamento por despesas indevidamente liquidada.

 

05 -  PROCESSO: 0040.210104/2018-91

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação, em conformidade com o Art. 29, inciso II da Lei nº. 13.303/16 e suas alterações,
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93.

OBJETO: Licença de uso de software

ACHADOS: Não consta o nº da Nota Fiscal que está sendo certificada, na Certidão 21 (ID 0011487777).

PROPOSIÇÕES/ALERTAS: Visando a perfeita instrução processual recomendamos constar o número da nota fiscal, pertencente à Certidão 17 (ID
0011487777)

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado /regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA:  Considerando as FASES da despesa pública - a) empenho, b) liquidação, e, c) pagamento, deve a administração ficar
alerta na observância da última fase, a fim de evitar quaisquer distorções que possam propiciar o pagamento por despesas indevidamente liquidada.

 

06 -  PROCESSO: 0040.227866/2018-27

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 003/SOPH/2016.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de Fossas, caixa de inspeção e desentupimento de rede de esgoto, para
atender as instalações de toda área do Porto Organizado, no município de Porto Velho, Rondônia, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado
de Rondônia - SOPH.

ACHADOS:  Observamos que até a presente data não fora efetuado o pagamento das despesas constantes nas notas fiscais nº 8296 e 8271;

PROPOSIÇÕES/ALERTAS: Recomendamos ao Senhor Ordenador de despesa Providências quanto ao pagamento da despesa apontada.

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado /regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA:  Considerando as FASES da despesa pública - a) empenho, b) liquidação, e, c) pagamento, deve a administração ficar
alerta na observância da última fase, a fim de evitar possível cobrança de juros pelo atraso no pagamento.

 

07 -  PROCESSO: 0040.294171/2019-31

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 002/2019 - SRP

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviços de Locação de Caçambas Metálicas estacionárias fixas de 5m³, incluindo coleta,
transporte e destinação final dos resíduos classe IIA lixeira municipal e IIB Reciclagem para atender as instalações da Sociedade de Portos e Hidrovias do
Estado de Rondônia - SOPH/RO, no município de Porto Velho/RO.

ACHADOS: Constatamos que em algumas ordens de serviços juntadas nos autos (ID 0013803819), não consta a assinatura do requisitante e/ou do responsável
pelo acompanhamento da retirada.

PROPOSIÇÕES/ALERTAS: Recomendamos que o responsável pela solicitação e/ou acompanhamento dos serviços, assine todas as ordens de serviços
apontadas no subitem 6.1.

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado/regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA:  Considerando as FASES da despesa pública - a) empenho, b) liquidação, e, c) pagamento, deve a administração ficar
alerta na observância da última fase, a fim de evitar quaisquer distorções que possam propiciar o pagamento por despesas indevidamente liquidada.

 

08 -  PROCESSO: 0040.073088/2018-40
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 001/SOPH/RO/2016.

OBJETO: Prestação dos serviços concernentes a retirada de sedimentos e outros materiais e detritos orgânicos e inorgânicos nas áreas navegáveis dos pontos
de acostagem e operação do Porto Organizado de Porto Velho (RO).

ACHADOS:  Ausência de Declaração de Adequação Financeira

PROPOSIÇÕES/ALERTAS: Juntar nos autos os referidos documentos.

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado /regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA: A administração pode a qualquer tempo rever seus atos, promovendo a devida regularização/retificação, tendo como
finalidade a perfeita instrução processual.

 

09 -  PROCESSO: 0040.093177/2018-11

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 002/SOPH/RO/2015.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil.

ACHADOS: Constatamos que o certificado de regularidade fiscal com o FGTS, encontra-se vencido.

PROPOSIÇÕES/ALERTAS: Juntar nos autos o certificado de regularidade fiscal com o FGTS, válido.

SITUAÇÃO ATUAL: Reapresentado /regularizado.

COMENTÁRIOS DA AUDITORIA:  A administração deve

promovendo a devida regularização/retificação, tendo como finalidade a perfeita instrução

 

 

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

7.1 Execução dos Programas e das Ações

Este item não se aplica à Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, por se tratar de empresa pública, tem sua receita própria, não
participa do Orçamento do Estado, é regida pela Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações (Lei das S/A, sujeita as regras da Contabilidade Privada, portanto,
não exige elaboração do PPA, LDO e LOA.

Tendo em vista que no exercício anterior, a receita operacional bruta da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, foi inferior a R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais), em conformidade com o §1º do art. 1º da Lei nº 13.303/2016, a elaboração de orçamento anual não se aplica a esta
empresa.

7.2 Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas (geral e detalhado por ações)

Diante da inexistência de Orçamento, ficamos impossibilitados de atender item. 

7.2.1 Metodologia Utilizada para Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas

Em decorrência da não formalização de orçamento, não foi possível o atendimento deste item.

7.2.2 Limitações da Metodologia Adotada

Em decorrência da não formalização de orçamento, não foi possível o atendimento deste item.

7.3 Monitoramento dos programas e ações

Em decorrência da não formalização de orçamento, não foi possível o atendimento deste item. 

7.4 Demonstrativos das Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Relacionado às transferências financeiras recebidas e concedidas, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, não concedeu e nem
recebeu transferência no exercício de 2020. 

 

7.5 Conciliações Bancárias

Consoante informações fornecidas pelo SETOR DE CONTABILIDADE, apensado no Processo SEI nº 0040.120587/2021-39, consta Conciliação e Extratos
Bancários (ID 0016862897), portanto, a posição em 31.12.2020 encontra-se demonstrada abaixo:

NOMENCLATURA
SALDO EM R$ 

31/12/2020

(=)Saldo conforme Extrato Bancário 4.028.668,86
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(-) Cheque não considerado pelo Banco (em trânsito) 0,00

(+) Depósito não considerado pela Contabilidade 0,00

(=)Saldo Bancário Registrado na Contabilidade 4.028.668,86

 

Composição da Conciliação Bancária

Apresentamos no demonstrativo analítico a seguir, as contas banco constante no balancete, referente à disponibilidade bancária em 31/12/2020, no valor de R$
4.028.668,86 (quatro milhões, vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e oito mil e oitenta e seis centavos), conforme segue:

BANCO CONTA SALDO EM R$ C/EXTRATO SALDO EM R$ C/
CONTABILIDADE

Banco do Brasil S/A (conta movimento) 8456-5 0,00 0,00

Caixa Econômica Federal 250-0 633.005,91 633.005,91

Caixa Econômica Federal 409-0 0,00 0,00

Banco do Brasil S/A (conta aplicação) 8456-5 737,62 737,62

Banco do Brasil S/A (conta aplicação S.
Público Supremo) 8456-5 91.956,51 91.956,51

Caixa Econômica Federal (Poupança) 031-8 0,00 0,00

Caixa Econômica Federal (Poupança) 10595-1 3.302.968,82 3.302.968,82

TOTAL 4.028.668,86 4.028.668,86

OBS: Observamos que do valor de R$ 4.028.668,86 (quatro milhões, vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), registrado na
composição da conciliação bancária, o valor de 3.302.968,82 (três milhões, trezentos e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos),
refere-se a recursos legalmente vinculado ao Termo de Compromisso 03/2014, firmado entre a extinta Secretaria de Portos da Presidência da República SEP/PR
(atualmente vinculado ao DNIT), portanto, deve ser exclusivamente utilizado no objeto de sua vinculação.

 

7.6 Pagamento de Restos a Pagar

Cabe esclarecer que a SOPH é uma Empresa Pública, tem sua receita própria, não participa do orçamento do Estado e, é regida pela Lei 6.404/76, sujeita as
regras da contabilidade privada. Dessa forma não realiza pagamentos extra-orçamentários.

8. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DA LEI APLICADA A UNIDADE GESTORA

Os dados contábeis a seguir apresentados foram extraídos do balancete mensal de dezembro/2020, o qual está contido na prestação de contas de dezembro/2020
(ID 0016920549), Balanço Patrimonial/2020 (ID 0015883335), e demonstrações abaixo, as quais foram apresentadas pela Sociedade de Portos e Hidrovias do
Estado de Rondônia - SOPH,  para nossa análise.

·         Demonstração das mutações (ID 0015883390);

·         Demonstração do resultado do exercício (ID 0015883484);

·         Notas explicativas (ID 0015883640).

 

Ressalta-se que as demonstrações contábeis a seguir, são com base nos termos da Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

Efetuada análise nos demonstrativos contábeis, constatamos a seguinte posição:
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8.1 - ATIVO

As contas do Ativo, demonstradas no Balanço Patrimonial da Empresa apresentam a seguinte posição:

CONTAS

VALOR EM R$

31.12.2020 31/12/2019

Ativo Circulante                                    7.609.641,71 3.621.511,79

Ativo Não Circulante                             20.128.718,91 20.108.839,88

TOTAL DO ATIVO 27.738.360,62 23.730.351,67

 

8.1.1 - ATIVO CIRCULANTE

8.1.1.1 - Disponibilidades/Caixa e Equivalentes

As disponibilidades da empresa, aumentaram em relação ao exercício anterior, passando de R$ 23.528,30  (vinte e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e
trinta centavos), para R$ 4.028.668,86 (quatro milhões, vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis  centavos) conforme demonstraremos
abaixo:

CONTAS

VALOR EM R$

31.12.2020 31.12.2019

CAIXA                                           633.005,91 2.582,30

EQUIVALENTES DE CAIXA           3.395.662,95 20.946,00

TOTAL                         4.028.668,86 23.528,30

 

8.1.1.2 - Clientes/Contas a Receber

No exercício de 2020 verificamos que  houve alterações nos direitos realizáveis a curto prazo da SOPH, com relação a 31/12/2019, passando de R$ 246.370,88
(duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) para R$ 120.336,96 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa
e seis centavos).

CONTAS

VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

 Contas a Rec. de Partes Relacionadas 201.371,55 246.370,88

 (-) Provisão p//Crédito de Liquidação (81.034,59) 0,00

TOTAL 120.336,96 246.370,88

 

8.1.1.3 - Almoxarifado/Estoques

Conforme Balancete Analítico de Dezembro/2020, consta registrado na conta estoque o valor de R$ 654.140,78 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e
quarenta reais e setenta e oito centavos), sendo R$ 14.140,78 (quatorze mil, cento e quarenta reais e setenta e oito centavos), referente a materiais de consumo
e, R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), relativo a materiais permanentes.
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CONTAS VALOR EM R$

31.12.2020 31/12/2019

Material de Consumo               14.140,78 14.015,05

Material Permanente                640.000,00 640.000,00

TOTAL          654.140,78 654.015,05

 

8.1.1.4 - Impostos a Recuperar/Tributos Compensar e Recuperar

As contas a receber de clientes estão registradas pelos valores reconhecidos e/ou calculáveis, e são oriundas de prestação de serviços de infraestrutura portuária,
incluídas as rendas de arrendamento e locação. Impostos a recuperar referem-se a imposto de renda e contribuição social, bem como os pagamentos de parcelas
à titulo de parcelamento do PRT e Pert, rescindidos em 2019, os quais deverão ser recuperados em apuração futura de lucros tributáveis, sendo os valores dos
parcelamentos pagos, objeto de pedido de restituição/compensação juntos a Receita Federal do Brasil, conforme demonstraremos abaixo:

CONTAS

VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

Imposto de Renda e Contribuição Social 799.666,65 799.666,65

Tributos Retidos na Fonte                        1.940.373,69 1.783.140,36

Tributos, Compras e Serv. a Recuperar   169,50 169,50

TOTAL 2.740.209,84 2.582.976,51

 

8.1.1.5 - Adiantamentos a Recuperar/Despesas Antecipadas

As despesas registradas nesta conta são referentes a Prêmios de Seguro a Recuperar.

CONTAS

VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

Prêmios de Seguros a Apropriar               18.043,72 52.119,85

TOTAL 18.043,72                         52.119,85

 

8.1.1.6 - Adiantamentos a Recuperar/Outros Ativos Circulantes

As despesas registradas nesta conta são referentes a Adiantamentos a Empregados e Outros Adiantamentos

CONTAS

VALOR EM R$

31.12.2020 31/12/2019 

Adiantamentos a Empregados          46.378,50 60.638,15
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Outros Adiantamentos                     1.863,05 1.863,05

TOTAL 48.241,55 62.501,20

  TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 7.609.641,71 3.621.511,79

 

8.1.2 - Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante, consoante o § 1º, inciso II, do art. 178 da Lei Federal nº 6.404/76, será composto dos seguintes subgrupos:

a)  Realizável a Longo Prazo;

 b) Imobilizado;

 c) Intangível

Ressaltamos que o Ativo não circulante da SOPH teve um acréscimo em relação ao exercício anterior, passando de R$ 20.108.839,88  (vinte milhões, cento e
oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) para R$ 20.128.718,91 (vinte milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e dezoito reais e
noventa e um centavos ), conforme demonstramos a seguir:

CONTAS

VALOR EM R$ VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

Realizável a Longo Prazo                      2.349.998,76 2.286.245,66

    Depósitos Judiciais                          2.349.998,76 2.866.245,66

Imobilizado                                            17.778.437,56 17.820.672,48

    Bens em Operação                          6.877.875,83                    6.823.865,63

    Depreciação Bens em Operação     (2.057.725,89)         (1.651.668,57)

    Bens-Administração                    1.786.860,02           1.784.240,06

    Deprec. Amortização e Exaustão  (1.613.151,31)        (1.553.090,68)

    Bens da União - Operação            2.117.553.53          1.597.488,31

    Deprec. Amortização e Exaustão   (1.142.196,72)        (1.008.533,34)

    Bens da União - Administração)   7.266.932,57          7.266.932,57

    Deprec. Amortização e Exaustão  (2.224.011,86)        (1.926.295,50)

    Imobilizado em Andamento 6.766.301,38          6.487.733,80

Intangível                                           282,59 1.921,74

    Intangível                                     43.839,70 43.839,70

    Amortização Acum. - Intangível  (43.557,11) (41.917,96)
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TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 20.128.718,91         20.108.839,88

  TOTAL DO ATIVO 27.738.360,62 23.730.351,67

 

8.2 - PASSIVO

Verificamos que as obrigações da Companhia, ou seja, os elementos negativos somam a quantia de R$ 27.738.360,62 (vinte e sete milhões, setecentos e trinta e
oito mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), conforme descrito abaixo:

CONTAS

VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

Passivo Circulante                                       19.883.795,58 17.248.409,95

Passivo Não Circulante                             6.852.391,71 3.644.569,56

Patrimônio Líquido 1.002.173,33 2.837.372,16

TOTAL 27.738.360,62 23.730.351,67

 

8.2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

No período inspecionado constatamos um aumento nas obrigações para Liquidação de Curto Prazo da SOPH, com relação à 31/12/2019, passando de R$
17.248.409,95 (dezessete milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e noventa e cinco  centavos) para R$ 19.883.795,58 (dezenove
milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e  noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme transcrevemos a seguir:

CONTAS

VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

Fornecedores                                             244.086,77 437.763,70

Obrigações e Prov. Trabalhistas 844.485,57 797.152,99

Obrigações Fiscais e Previdenciárias        16.149.636,67 13.218.288,66

Consignações a Pagar                                2.500.486,79 2.379.159,40

Contas a Pagar                                        21.116,69 20.694,76

Outros Passivos 43.906,25 43.906,25

Receitas Antecipadas 80.076,84 351.444,19

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 19.883.795,58 17.248.409,95

 

8.2.2 - Passivo Não Circulante

As obrigações com vencimentos em Longo Prazo, foram contraídas junto ao Estado e Governo Federal, perfazendo o valor de R$ 6.852.391,71 (seis milhões,
oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), conforme demonstramos a seguir:
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CONTAS

VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIÁRIAS 1.613.758,31 1.518.669,44

        Obrigações Fiscais 1.613.758,31 1.518.669,44

        Parcelamentos Fiscais Federais 1.613.758,31 1.518.669,44

        Impostos Taxa e Contribuições 1.613.758,31 1.518.669,44

Obrigações Societárias de Longo Prazo          5.238.633,40 2.125.900,12

       Obrigações Societárias 5.238.633,40 2.125.900,12

       Governo Federal 3.971.416,56 703.356,36

       Conven. 006/1997-União SOPH   71.040,65 71.040,65

       Saldo Patrimônio da União 30.958,75 30.958,75

       Termo Comp. SEP nº 003/2014     3.869.417,18 601.356,96

      Governo Estadual 1.267.216,84 1.422.543,76

       Fundo .de Inv, Est, Rond. FIDER 1.267.216,84 1.422.543,76

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.852.391,71 3.644.569,56

 

8.2.3 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido da empresa é da ordem de R$ 1.002.173,33 (um milhão, dois mil, cento e setenta e três reais e trinta e três centavos), conforme
demonstramos abaixo:

CONTAS

VALOR EM R$

31.12.2020 31/12/2019

Capital Social       2.700.000,00 2.700.000,00

    Capital Social Subscrito        2.700.000,00 2.700.000,00

Reserva Legal    140.000,00 140.000,00

Reserva de Lucros a Realizar  0,00 0,00

Lucros/Prejuízos Acumulados (1.837.826,67) (2.627,84)
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TOTAL DO PATRIMONIO LÌQUIDO 1.002.173,33 2.837.372,16

TOTAL DO  PASSIVO 27.738.360,62   23.730.351,67

OBS: Ressaltamos que as notas explicativas estão contidas no ID 0015883640, processo SEI 0040.492607/2020-90.

 

8.3 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

8.3.1 -   COMPENSAÇÕES ATIVAS

As compensações ativas da empresa são constituídas de bens de terceiros na ordem de R$ 238.314,48 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quatorze reais e
quarenta e oito centavos),  conforme demonstração:

CONTAS

VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

Compensações Ativas                                 119.157,24 194.225,67

       Convenio 53.544,59 53.544,59

       Outros 65.612,65           140.681,08

TOTAL 238.314.48 194.225,67

 

8.3.2 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS

As compensações passivas da empresa são constituídas de bens cedidos em permissão de uso através de convênio com a União, na ordem R$ 238.314,48
(duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), conforme demonstração:

CONTAS

VALOR EM R$

31/12/2020 31/12/2019

Compensações Passivas                            119.157,24 194.225,67

   Convênios                                              104.939,66 104.939,66

   Outros 14.217,58            89.286,01

TOTAL 238.314,48 194.225,67

 

8.4 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS, APÓS ALTERAÇÕES DA LEI FEDERAL N° 6.404/76 E SUAS ALTERAÇÕES

Uma das técnicas de análises de balanços é a análise através de índices, os quais são números que se relacionam entre si, através de quocientes, chegando se a
avaliações de aspectos genéricos da empresa como estrutura de capitais, liquidez e rentabilidade.

 

Composições do Endividamento

 

8.4.1 - ÍNDICES DE LIQUIDEZ

8.4.1.1 -    ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  7.609.641,71+ 2.349.998,76   = 0,37
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Passivo Circulante + Passivo não Circulante 19.883.795,58 + 6.852.391,71

 O índice de Liquidez Geral apurado no balanço encerrado em 31/12/2020 revela que para cada R$ 1,00 (um real) de compromisso assumido com terceiros, a
curto e longo prazo, a SOPH possuía no final do período a importância de R$ 0,37 (trinta e sete centavos), para liquidá-los.

Interpretação: Quanto maior, melhor.

8.4.1.1.1 - Recomendações:  O índice de Liquidez Geral demonstra que não há disponibilidade suficiente para quitar a obrigações a Longo Prazo, portanto a
SOPH encontra se deficitária, tendo em vista que ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um real) de dívida, a empresa tem apenas R$ 0,37 (vinte e oito
centavos) para honrar seus compromissos, portanto, recomendamos que os Gestores tomem providencias para que o índice em tela seja melhorado.

Comentário - Ressaltamos que houve uma melhora neste índice em relação ao exercício anterior, passando de R$ 0,28 para R$ 0,37.

 

8.4.1.2 - Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante       =         7.609.641,71  =  0,38

Passivo Circulante            19.883.795,58

O índice de Liquidez Corrente revela quanto a empresa possui de Ativo Circulante (valores realizáveis a curto prazo, ou seja de liquidez imediata), para cada
R$ 1,00 (um real) de Passivo Circulante (dívidas exigíveis a curto prazo), a SOPH possuía no encerramento do período auditado a importância de R$ 0,38
(trinta e oito centavos), para liquidá-los

Interpretação: Quanto maior, melhor.

8.4.1.2.1 - RECOMENDAÇÕES:  O resultado da Liquidez Corrente demonstra que não há disponibilidade suficiente para quitar a obrigações a curto prazo,
portanto a SOPH encontra se deficitária, tendo em vista que ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um real) de dívida, a empresa tem apenas R$ 0,38 (trinta e
oito centavos) para honrar seus compromissos, portanto, também recomendamos que os senhores Gestores tomem providencias para que o índice em tela seja
melhorado.

Comentário - Ressaltamos que também houve uma melhora neste índice em relação ao exercício anterior, passando de R$ 0,20 para R$ 0,38. 

 

8.4.1.3 -  Índice de Liquidez Seca

Ativo circulante - Estoques          7.609.641,71 - 654.140,78 = 0,34

      Passivo Circulante                      19.883.795,58

Similar a Liquidez Corrente, exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez com o grupo patrimonial onde estão inseridos.

 

8.4.1.3.1 - RECOMENDAÇÕES: O resultado da Liquidez Seca demonstra que não há disponibilidade suficiente para quitar a obrigações a curto prazo,
portanto a SOPH encontra se deficitária, tendo em vista que ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um real) de dívida, a empresa dispõe de apenas R$ 0,34
(trinta e quatro centavos) para honrar seus compromissos. Também recomendamos que os Gestores tomem providencias para que o índice acima seja
melhorado.

Interpretação: Quanto maior, melhor.

Comentário - Neste índice houve uma melhora de 100% em relação ao exercício anterior, passando de R$ 0,17 para R$ 0,34. 

 

 8.5 - ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO GERAL

 O Índice de Endividamento Geral ajuda a informar se uma empresa está utilizando mais recursos próprios ou de terceiros, mostrando assim a sua capacidade
de arcar com juros, mobilizar Ativos, entre outros.

Demostra a proporção dos ativos totais da empresa financiada por credores.

 

Índices de Endividamento Geral = (Capital de Terceiros/Ativos Totais) X 100

                                                                             Ativo Total

 

EG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  X 100

                                               Ativo Total

 

EG =  19.883.795,58 + 6.852.391,71 X 100 = 96,38 %

                        27.738.360,62

 

Indica que a empresa financia 88,04% ( oitenta e oito virgula quatro por cento) dos ativos com capital de terceiros.

Para avaliar o risco da empresa  = "quanto maior, pior".
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Comentário/Recomendação - Os Índices de Endividamento Geral demonstram que a composição da estrutura de capital da empresa não se mostra satisfatório,
tendo em vista que conforme demonstrado acima, o percentual atingiu 96,38 %, portanto, deve os gestores adotar medidas que melhorem o índice em tela.

 

9. GESTÃO PATRIMONIAL

9.1 Almoxarifado

 

 A estrutura de gerenciamento do almoxarifado e patrimônio, está localizada na Rua Terminal dos Milagres, 400 - Bairro Balsa - Porto Velho/RO, no prédio da
sede administrativa da SOPH, com espaço físico de 14m2.

Conforme Portaria nº 67/2020/SOPH-GAB de 31/08/2020, foram designadas as empregadas públicas Mânica Mirla Xavier da Silva Nogueira, CPF
892.XXX.XXX-49 e Geny Fernandes de Souza e Souza, CPF 469.XXX.XXX-00, para responderem pelos bens em ALMOXARIFADO, desta Sociedade de
Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, conforme cópia do Ato de Designação anexo.

Durante a inspeção no almoxarifado, foi verificado uma pequena quantidade de materiais, o suficiente para manutenção das atividades diárias da SOPH, sendo
constatado durante a amostragem, que o quantitativo de itens estocados estão de acordo com o saldo demonstrado no balancete Analítico de dezembro/2020.

Ressalta-se, porém, que o controle de material é realizado através de software, disponibilizado pela empresa MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,
através do Contrato nº 013/2020, disponibilizado no processo SEI nº 0040.313646/2020-30.

Conforme Balancete Analítico de Dezembro/2020, consta registrado na conta estoque o valor de R$ 654.140,78 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e
quarenta reais e setenta e oito centavos), sendo R$ 14.140,78 (quatorze mil, cento e quarenta reais e setenta e oito centavos), referente a materiais de consumo
e, R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), relativo a materiais permanentes.

Portaria de Designação dos Responsáveis pelo Almoxarifado da SOPH. (0018135767)

9.2 Bens Móveis e Imóveis

Conforme Portaria nº 32/2020/SOPH-GAB de 30/04/2020, foram designados os funcionários Jucilene Monteiro Gadelha Amaral, CPF 192.xxx.xxx-00, Udson
Vieira dos Santos, CPF 000.xxx.xxx-67 e Francisco Clayton Nascimento da Cunha, CPF 350.xxx.xxx-68., para compor a Comissão com a finalidade de realizar
o levantamento de bens patrimoniais móveis e imóveis da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, no exercício de 2020, conforme
anexo.

Diante da solicitação feita por esta Setorial de Controle Interno através dos Memorando nº 10/2021/SOPH-SECONI, (ID 0016851337), de 18/03/21, a
Comissão encarregada da realização do Inventário/SOPH/2020, através do Despacho SOPH-SESUPAM (ID 0017382382), de 16/04/2021, informou que os
Bens Imóveis existentes no Porto Organizado de Porto Velho-RO, não pertencem a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, em razão
da existência do Convênio de Delegação Nº 06/97, de 12/11/1997, entre a UNIÃO, através do Ministério dos Transportes  e o Governo do Estado de Rondônia.
Sendo criada a Empresa Pública Estadual, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, por intermédio da Lei 729/97 com o objetivo da
exploração e Administração do Porto Organizado de Porto Velho, conforme consta a seguir:

 

                                                                 Cláusula Terceira

                                                           "A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, empresa pública criada pela Lei estadual nº 729 de 14 de julho                                     
                                  de 1997, exercerá a administração e exploração do Porto de Porto Velho".

                                                            Cláusula Oitava

                                                            "Paragrafo Segundo: Os bens adquiridos durante a vigência do Convênio para exploração do Porto delegado, ficarão afetos ao                                         
                                  patrimônio respectivo e reverterão à União ao término deste Convênio, independentemente de indenização".

                                                            Cláusula Décima Primeira

                                                           "O prazo da presente delegação é de 25(vinte e cinco) anos, prorrogável na forma da lei nº 9.277/96".

 

Em cumprimento os artigos 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64, a comissão supra apresentou o Inventário Físico e Financeiro de Bens Móveis, conforme anexo.

Ressalta-se que em virtude da inexistência de Imóveis pertencente à SOPH, não foi apresentado o Inventário Físico dos Bens Imóveis, sendo apresentado
apenas o Inventário Financeiro referente a "Benfeitorias em Bens de Terceiros", conforme anexo.

Inventário dos Bens Imóveis da SOPH - Exercício 2020 (0018135768)

Portaria da Comissão encarregada do Inventário da SOPH - Exercício 2020 (0018135770)

Inventário do Bens Móveis da SOPH - Exercício 2020 (0018135771)

9.3 Veículos

Conforme Despacho SOPH-SEMET (ID 0017646132), a responsável pelo Setor de Manutenção e Transporte - SOPH-SEMET, informa, através do Relatório de
despesas com veículos (ID 0017646684), anexo, que a frota de veículos da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, é composta por 14
(quatorze) veículos.

No decorrer do exercício/2020, conforme Processo SEI nº 0040.255215/2018-27, a despesa total com manutenção da frota da SOPH, foi da ordem de R$
38.703,80 (trinta e oito mil, setecentos e três reais e oitenta centavos). Também no mesmo período, conforme processo SEI 0040.255893/2019-71, houve
despesa com combustível para abastecimento dos veículos da SOPH, na ordem de R$ 25.714,71 (vinte e cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta e um
centavos).
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No tocante às multas, o SOPH-SEMET, informa que no exercício/2020, houve apenas 02 (duas) multas, as quais encontram-se regularizadas.

Constata-se que houve a ocorrência de multas no valor total de R$ 766,75 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme
demonstrativo acima, porém, foi apresentado documentos SEI 0011778573, 0011778656 e 0011780474, inclusos no processo nº 0040.137806/2020-38,
informando que valores referentes as multas foram descontados dos funcionários condutores, não trazendo nenhum dano ao erário da SOPH.

Planilha de Despesas com Veículos (0018135772)

10. SUPRIMENTO DE FUNDOS

10.1 Da concessão e prestação de contas

A concessão e prestação de contas de suprimento de fundos na Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia é regulamentada pela Instrução
normativa n° 002/SOPH/2017, de 09 de novembro de 2017.

As análises procedidas encontram-se registradas nos Pareceres emitidos por este SECONI, no qual avalia os atos administrativos praticados na solicitação,
concessão, aplicação e prestação de contas através de SUPRIMENTO DE FUNDO colocado à disposição do Suprido, analisando sobre os critérios da
legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia e eficiência do interesse público, da moralidade e da transparência, apontando eventuais falhas/omissões e
recomendações nos procedimentos executados.

QUADRO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDOS

SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS - DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL

Suprido Ato de
designação Processo Valor Data Finalidade

Gilmar Ribeiro Da
Silva Portaria nº 30 0040.159085/2020-17   6.000,00 27/04/2020

 Para pagamentos de despesas eventuais de pequena
monta, de interesse da SOPH, junto ao Departamento
de Fiscalização e Operação.

Leucimar Alves De
Menezes  Portaria nº 71 0040.345949/2020-11  5.000,00  01/09/2020

 Para pagamentos de despesas eventuais de pequena
monta, de interesse da SOPH, junto ao Departamento
de Fiscalização e Operação.

 

QUADRO SINTÉTICO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS - DEMONSTRATIVO GLOBAL

SALDOS Valor (R$)

a) Concedido de Exercícios Anteriores 0,00

b) Concedido no Exercício 11.000,00

c) Inscrição / Baixas Administrativas 0,00

d) Valor Concedido Total (d=a+b+c) 11.000,00

e) Prestação de Contas em Análise 0,00

f) Prestação de Contas Fora do Prazo 0,00

g) Prestação de Contas a Aprovar 0,00

h) Aprovadas do Exercício e Exerc. Anterior  11.000,00

i) Impugnadas 0,00
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j) Em TCE 0,00

k) Pendente de Prestação de Contas (k= d - (e + f + g + h + i +j) 0,00 

 

10.2 Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

Quanto a avaliação da concessão, utilização e prestação de contas, podemos concluir que, de forma geral, estas foram executadas dentro da  regularidade,
atendendo a finalidade pública, estando em conformidade com a Instrução normativa n° 002/SOPH/2017, de 09 de novembro de 2017, que dispõe sobre o
regime de liberação e aplicação de Suprimento de Fundos para fazer face a despesas emergenciais e essenciais, que por motivos excepcionais, ou por sua
natureza, não possam se subordinar e submeter-se ao processamento normal de licitação.

11. DESPESAS COM DIÁRIAS

11.1 Da concessão e prestação de contas

A concessão e prestação de contas de diárias na Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia é regulamentada pela Resolução n°
002/2012/CONSUP, de 30 de abril de 2012.

As análises procedidas encontram-se registradas nos Pareceres emitidos por este SECONI, no qual avalia os atos administrativos praticados na solicitação,
concessão, e prestação de contas de diárias concedidas, analisando sobre os critérios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia e eficiência do
interesse público, da moralidade e da transparência, apontando eventuais falhas/omissões e recomendações nos procedimentos executados.

DIÁRIAS DO PERÍODO - DEMONSTRATIVO GLOBAL

SALDOS Valor (R$)

a) Concedido de Exercícios Anteriores 0,00

b) Concedido no Exercício  2.625,00

c) Inscrição / Baixas Administrativas 0,00

d) Valor Concedido Total (d=a+b+c)  2.625,00

e) Prestação de Contas em Análise 0,00

f) Prestação de Contas Irregular 0,00

g) Prestação de Contas a Homologar 0,00

h) Homologadas do Exercício   2.625,00

i) Homologadas de Exercício Anteriores 0,00

j) Prestação de Conta em FOPAG-A Descontar 0,00

k) Prestação de Conta em FOPAG-Descontada 0,00

l) Diárias em TCE 0,00

m) Diárias a Inscrever em Dívida Ativa 0,00

n) Diárias sem Prestação de Contas 0,00
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o) Pendentes de Prestação Contas (o=e+f+g+h+i+j+k+l+m+n) 0,00

p) Saldo de prestação de contas restituída 0,00

 

11.2 Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

Quanto a avaliação da concessão e prestação de contas das diárias pagas, podemos concluir que, de forma geral, estas foram executadas dentro da regularidade,
atendendo a finalidade pública, estando em conformidade com a Resolução n° 002/2012/CONSUP, de 30 de abril de 2012, que dispõe sobre o regime de
concessão e prestação de contas de diárias no âmbito da SOPH.

Importante destacar que as diárias concedidas não foram utilizadas para suprir a escassez de servidores ou empregados, sendo devidamente comprovada a
viabilidade nas concessões.

12. DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS, REPASSES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

12.1 Da transferência e prestação de contas

Conforme informação da área contábil, não houve Transferências De Recursos Através De Convênios, Repasses Ou Instrumentos Congêneres, no exercício
auditado. Todavia consta informação 9 ID 0017663084, no Processo SEI 0040.120587/2021-39, acerca dos repasses recebidos em exercícios anteriores,
conforme demonstrado abaixo.

 

CONVÊNIOS - RECURSOS RECEBIDOS

Convenente Concedente
N°

original
Processo

Data de

celebração

Data de

Publicação

Vigência

(início)

Vigência

(fim)

Valor de

Transferência

Total

de

aditivos

Contrapartida
Valor total do

Convênio

Dias após a

vigência
Situação

 DNIT  SOPH  03/2014 00045.000329/2013-87 25/06/2014 25/06/2014 25/03/2014  31/12/2021 R$ 4.000.000,00  0,00 R$ 0,00 R$ 16.316.859,99  Em vigência  DNIT

 

RESUMO PLANO DE TRABALHO (Recebidos)

Concedente Convenente N°
original Plano de trabalho Objeto resumido

Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes -

DNIT

Sociedade de Portos e
Hidrovias do Estado de
Rondônia - SOPH/RO

03/2014 R$ 16.316.859,99
Aquisição de equipamentos, elaboração de projetos e
execução de obras civis e navais para  modernização

Porto Organizado PVH.

 

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO (Recebidos)

Convenente Concedente
N°

original

Convênios

a receber

Contrapartida

do executante
A executar

A

comprovar
A aprovar Aprovados Impugnados Inadimplentes Cancelados Devolvidos

Contrapartida

não aplicada

Total com

terceiros

 DNIT  SOPH  03/2014 0,00 0,00 2.834.674,76  573.782,05 1.132.462,63 11.775.940,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Em relação a Concessão de Convênios, Termos de Compromisso ou congêneres, não foi concedido instrumento pela SOPH no exercício. Não existe registro de
instrumento, desde a sua criação, onde a unidade figure como concedente.

12.2 Avaliação da transferência, utilização e prestação de contas

Conforme informação 9 ID 0017663084, no Processo SEI 0040.120587/2021-39, a Coordenadoria de Gestão Portuária - SOPH-CGP, procedeu a avaliação da
transferência, utilização e prestação de contas, conforme a seguir:

                               "Os recursos transferidos se deram por força do Termo de Compromisso 03/2014 firmado entre a extinta Secretaria de Portos                       
          da Presidência da República SEP/PR (atualmente vinculado ao DNIT) e a SOPH/RO.

                                As meta componentes no Termo fazem parte das políticas estratégicas do setor, sendo que foram firmadas no sentido de                               
        ampliar a capacidade produtiva e modernizar o Porto de Porto Velho, concebidas ainda nas modalidades do Programa de                                     
Aceleração do Crescimento - PAC.

                                No ano de 2020, por força de decisão judicial transitada em julgado, foram transferidos a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro                     
            milhões de reais) para conclusão das obras remanescentes no referido Termo.
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                                As obras citadas são as de construção da Nova Sede Administrativa e Novo Armazém de Cargas Gerais e Alfandegadas do                           
        Porto Organizado de Porto Velho.

                                Os recursos foram recebidos em Abril/2020, mas por necessidades de adequação do Plano de Trabalho, só em Agosto/2020                         
        este foi firmado pelas partes. No mês seguinte - setembro/2020 foram retomadas as obras citadas, sendo estas as únicas                                      metas
remanescentes do citado Instrumento.

                                As prestações de contas foram regularmente submetidas ao Poder Concedente (DNIT) em Agosto/2020, na ocorrência da                             
        assinatura do novo Plano de Trabalho e retomada do TC 03/2014 e estão sendo enviadas regularmente, conforme prevê                                        cláusula
firmada entre as partes.

                                Não houve chamamento público firmado com entidades privadas vinculadas ao § 2º, art. 6º do Decreto nº 18.221/2013, por                         
          não se tratar de Recursos do Estado de Rondônia. Os recursos são integralmente do Ente União (DNIT).

                               Não houve devolução de valores e o Termo de Compromisso encontra-se em fase final de execução, com previsão para                                 
       finalização do Plano de Trabalho em Setembro/2021.

                               A fiscalização dos objetos concedidos se deu e se dá pela Unidade Regional do DNIT (Superintendência Regional de                                     
       Rondônia  - DNIT/SRE-RO) e no âmbito da SOPH pela comissão responsável.

                              As maiores dificuldades na execução do Plano, até o presente momento, deu-se por impactos de paralisação inesperada do                           
     Termo de Compromisso em Agosto/2019 e retomada 1 ano depois. Isto ocasionou majoração de custos para as construções,                                  sem a
respectiva dotação orçamentária, uma vez que os custos previstos inicialmente já haviam sido consignados em                                            orçamento.

                             De análise ao escopo do Termo e forma de execução, ressalvada a análise final da prestação de contas que será feita após a                           
     conclusão total do Plano de Trabalho, abstrai-se que a vem sendo regularmente executado o TC 03/2014 concedido pelo DNIT                               para a
SOPH.

                             Maiores detalhes sobre a execução encontram-se na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/SOPH-CGP, elaborada pela Coordenação de                       
       Gestão Portuária, Divisão de Infraestrutura e Diretoria Executiva da SOPH/RO em 13/10/2020 (anexada após a esta)."

Consta anexo NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/SOPH-CGP, citada na referida avaliação.

Nota Técnica acerca da Prorrogação de Vigência do Plano de trabalho e Termo de Compromisso nº 003/2014/SEP. (0018135773)

13. DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO

13.1 Das Modalidades de Licitações

Conforme informação nos documentos ID 0017328261 e 0017329654, do Processo nº 0040.120587/2021-39, no exercício de 2020 a SOPH, através da
Comissão Permanente de Licitação (CPL), e Equipe conduziu 38 licitações, das quais 08 na modalidade Dispensa; 02 Adesão a Ata de Registro de Preços
(SRP); e 26 na modalidade Pregão eletrônico na sua forma eletrônica e 02 Pregão Presencial, conforme transcrito a seguir.

QUADRO DE MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO NO PERÍODO

LICITAÇÕES DO PERÍODO

Modalidade Objeto Valor (R$) Favorecido Processo Finalidade Status

 PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
01/2020 - SOPH

 Fornecimento de Peças
e Prestação de Serviços
de Manutenção de Ar

Condicionado

261.730,00 FG TECNO CENTER
EIRELI 0040.009885/2020-85 

Serviços de
manutenção de ar
condicionado dos
aparelhos instalados
na SOPH.

 Concluída 

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
02/2020 - SOPH 

 aquisição de material
de consumo e

expediente
19.984,34

1 - HOLANDA
PAPELARIA LTDA

2- NOGUEIRA NOBRE
COMERCIO E

SERVIÇOS LTDA

3 - T.C.C.A FERREIRA
COMÉRCIO E

SERVIÇOS

4 - PAPELARIA
TEXEIRA LTDA 

0040.014767/2020-00 

Atender por 12 meses
as necessidades dos
diversos setores da
SOPH.

 Concluída 

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
03/2020 - SOPH

Registro de preços para
eventual Contratação de
Empresa Especializada

em Serviços de
movimentação de

sedimentos e detritos
orgânicos e inorgânicos

nas áreas de
acostagem/atracação do

680.000,00 JN RODRIGUES 0040.346302/2019-73
Atender as áreas de
acostagem/atracação e
rampas de acesso ao
Porto Organizado.

Concluída 
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Porto Organizado de
Porto Velho.

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
04/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada em

prestação de serviços de
Auditória Independente

das Demonstrações
Contábeis

13.000,00
AUDIMEC

AUDITORES
INDEPENDENTES S/A

0040.061941/2020-03

Atender as
determinações legais
(Lei Federal nº 13.303
de 30 de junho de
2016 Art. 7º c/c Art.
24 Inciso VII;
Resolução Normativa
nº 15-ANTAQ;
Instruções Normativas
TCE-RO 13/2004
(Art. 10, III - g)

Concluída 

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
05/2020 - SOPH

Contratação de empresa
para Fornecimento de
Material de Consumo

(café e açúcar).

4.220,00  A.C.F MOREIRA ME 0040.10872/2020-42

Atender, por 12 meses
as necessidades dos
diversos setores da
SOPH, com materiais
de consumo e
expediente.

Concluída 

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
06/2020 - SOPH

Registro de preço para
eventual aquisição de
Material Promocional

(brindes)

22.522,00

1 - H.F. ZAMORA

 2 - L.H.C COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA

3 - IMESSEN
COMERCIO E

SERVIÇOS EIRELI

4 - BILG COMÉRCIO
DE BRINDES E
SERVIÇOS DE

TECNOLOGIA LTDA

5 - SANTOS &
BARRETO LTDA

0040.038101/2020-39

Atender a Assessoria
de Comunicação da
SOPH, com aquisição
de materiais
promocionais para
serem utilizados em
eventos.

Concluída 

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
07/2020 - SOPH

Registro de preços para
eventual Aquisição de
Material Informativo

Impresso

25.739,00

1 - TEXEIRA
IMPRESSÃO DIGITAL

E SOLUÇÕES
GRAFICAS LTDA

2 - L.H.C COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA

3 - HOMEL
INDÚSTRIA
GRÁFICA E

COMÉRCIO DE
BRINDES EIRELI

4 - RB
COMUNICAÇÃO
VISUAL EIRELI

5 - CIDADE MAIS
SOLUÇÕES

EDITORIAIS EIRELI

0040.039819/2020-42

Atender por 12 (doze)
meses a Assessoria de

Comunicação da
SOPH, com materiais

informativos

para serem utilizados
em eventos.

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
08/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada no
fornecimento de
Equipamento de

Proteção Individual -
EPI

14.582,56

1 - EPIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

2 - N.V VERDE
EIRELI 3 - TÂNIA DE

FÁTIMA GOZZO

4 - EXTICOM DO
BRASIL

5 - BONIN & BONIN
LTDA

0040.050533/2020-18

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH, em
cumprimento as
normas de segurança
no trabalho

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
09/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada na

prestação de serviços de
elaboração e

4.129,66 1 - FLORESTAS
SEGURANÇA DO

TRABALHO E MEIO
AMBIENTE

0040.046252/2020-61 Atender as
necessidades da
SOPH, quanto ao
cumprimento das
Normas

Concluída  
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implantação do PPRA e
do PCMSO

2 - RSA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO E

CONSULTORIA
EMPRESARIAL

Regulamentares - NR
9.1.1 e NR item 7.1.1.

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
10/2020 - SOPH

Empresa especializada
na prestação de Serviço

Telefônico Fixo
Comutado.

7.879,02 OI S.A 0040.297841/2019-71
Atender a necessidade
com telefonia fixa dos
setores da SOPH

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
11/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada para

Elaboração e Execução
do Plano Emergência
Individual (P.E.I.) do

Porto.

17.900,00 2MR SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA 0040.061343/2020-26

Atender as
necessidades da
SOPH, quanto ao
cumprimento da
Resolução CONAMA
398/2008

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
13/2020 - SOPH

Registro de preços para
eventual contratação de
empresa especializada

no fornecimento de
boias salva-vidas com

corda e iluminação
automática. PREGÃO

ELETRÔ

5.730,00 MARIA CAROLINA
PEREIRA COITINHO 0040.289281/2019-81

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH, em
cumprimento as
normas de segurança.

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
14/2020 - SOPH

Locação de
Equipamentos para

utilização na operação
portuária e serviços de
infraestrutura do porto

204.000,48

1 - AMACOL -
AMAZONIA

COMERCIAL,
SERVICOS E
LOCACAO E
MAQUINAS

2 - CASTROL -
LOCACAO DE
MAQUINAS,

TRANSPORTES E
SERVICOS

3 - ARENA PORTO
ENGENHARIA

EVENTOS E
SERVIÇOS EIRELLI

0040.166878/2020-92

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH, garantindo a
manutenção das
operações portuárias.

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
15/2020 - SOPH

Empresa especializada
na prestação de serviço
de recarga e aquisição

de extintores de
incêndio.

4.684,93

ZANELLA E
LAUTHARTH
COMÉRCIO E

MANUTENÇÃO DE
EXTINTORES LTDA

0040.187286/2020-12

Atender as
necessidade do Porto
Organizado no
combate a incêndio e
proteção do
patrimônio e vidas.

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
16/2020 - SOPH

Registro de preços para
eventual aquisição de
Filtros de Água e de
Elementos Filtrantes

2.480,00 FILTRO NORTE
EIRELI 0040.289404/2020-18

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH, em
cumprimento a
requisitos técnicos de
operação (Portaria
RFB n.º 3518).

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
18/2020 - SOPH

Registro de preços para
eventual aquisição de
Impressora Térmica

3.550,00

COLLORMAQ
INDUSTRIA E

COMERCIO DE
ETIQUETA E

BOBINAS LTDA

0040.335518/2020-47

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH (balanças do
novo Gate de acesso
rodoviário)

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
20/2020 - SOPH

Registro de preços para
eventual Contratação de
empresa especializada

em serviços
Laboratorial de Teste de

COVID-19

48.000,00

CLINICA MÉDICA
DRA ANDREIA

SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA

0040.353656/2020-16

Atender as
necessidades da
SOPH quanto a
realização de testes de
COVID-19

Concluída  

PREGÃO
Ô

Contratação de empresa 15.455,00 VC COMERCIO 0040.329225/2020-21
Atender as
necessidades Divisão Concluída  
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ELETRÔNICO Nº
21/2020 - SOPH

especializada no
fornecimento de

computador de alto
desempenho

EIRELI de Infraestrutura
Portuária -
DINF/SOPH, tendo
em vista a utilização
de Softwares de
engenharia.

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
23/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada em

serviços de consultoria e
assessoria contábil.

29.400,00  A C FIGUEIREDO
EIRELI 0040.388181/2020-71

Atender as
necessidades da
SOPH-DICONF no
cumprimento das
obrigações impostas
pela Lei 6.704/1976
D, na estrita
observância a
Instrução Normativa
nº. 013/TCE-RO/2004
e a Lei Complementar
nº 101/2000.

Concluída  

PREGÃO
PRESENCIAL Nº
24/2020 - SOPH

Cessão de uso onerosa
de áreas não afetas às
operações portuárias,

destinadas as instalação
de escritórios.

17.784,84 China Haiying do Brasil 0040.300939/2020-57

Atender as
necessidades da
SOPH com a
concessão de espaços
públicos, a título
oneroso.

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
12/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada em

prestação de serviços
Exames Laboratoriais e

Saúde ocupacional

180.264,31
CLINICA MEDICA DR
ANDREIA SERVICOS

MEDICOS LTDA
0040.379943/2020-48

Para atender a
determinações
contidas nas Normas
Regulamentadoras 07
(PCMSO) e 09
(PPRA), ambas do
Ministério do
Trabalho e Emprego.

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
17/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada no

fornecimento de peças e
prestação de serviços de
manutenção de cancelas

27.108,80

INFORSERVICE
COMERCIO E
SERVICOS DE

TELECOMUNICACAO
LTDA

0040.289404/2020-18

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH bem como,
requisitos técnicos e
operacionais contidos
na Portaria RFB n.º
3518, de 30 de
Setembro de 2011

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
19/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada em

prestação de serviços de
manutenção do circuito

interno de
monitoramento do

controle de acesso da
SOPH

109.049,92

1 - TECNO TRADE
COMERCIO E
SERVICOS DE

EQUIPAMENTOS

2 - ACRONET
CORPORATIVO
COMERCIO E

SERVICOS EIRELI

3 - MEGAMAX
COMERCIO E
SERVICOS DE
SEGURANCA

ELETRONICA LTDA

0040.300886/2020-74

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH bem como,
requisitos técnicos e
operacionais contidos
na Portaria RFB n.º
3518, de 30 de
Setembro de 2011

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
22/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada em

emissão de Apólice de
Seguro de

Responsabilidade Civil
Portuário

58.666,67 AIG SEGUROS
BRASIL S.A 0040.410862/2020-22

Atender as
necessidades da
SOPH, assim como, o
cumprimento à
Resolução ANTAQ nº
3.274

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
23/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada em

prestação de serviços de
Consultoria e Assessoria

contábil

29.400,00 A C FIGUEIREDO
EIRELI 0040.388181/2020-71

Atender as
necessidades da
SOPH, no
cumprimento das
obrigações impostas
pela Lei 6.704/1976
D, na estrita
observância a
Instrução Normativa
nº. 013/TCE-RO/2004
e a Lei Complementar
nº 101/2000

Concluída 

Atender as
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PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
25/2020 - SOPH

Contratação de Empresa
Especializada em

Serviço de Outsourcing
de impressão

28.896,00 EVOLUA
TECNOLOGIC
COMERCIO E

SERVICOS EIRELI

0040.364199/2020-87 necessidades dos
setores da SOPH, com
serviços de impressão.

Concluída  

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
26/2020 - SOPH

Contratação de empresa
especializada no
fornecimento de
dispositivo de

iluminação automática

2.232,00

SIS COMERCIO DE
MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS
LTDA

0040.390018/2020-78

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH bem como,
requisitos técnicos e
operacionais e de
segurança.

Concluída  

PREGÃO
PRESENCIAL Nº
28/2020 - SOPH

Cessão de uso onerosa
de áreas não afetas às
operações portuárias,

destinadas ao
desenvolvimento de

atividades não
operacionais

110.124,27

1 - CHINA HALYING
DO BRASIL

2 - K.C.F DE
OLIVEIRA EIRELI -

EPP

0040.442134/2020-80

Atender as
necessidades da
SOPH com a
concessão de espaços
públicos, a título
oneroso

Concluída 

Dispensa de
Licitação com base
no Art. 29, inciso II

da Lei nº.
13.303/16 e suas

alterações 

Contratação de Empresa
especializada para

Prestação de Serviço de
Tecnológia na

Infraestrutura de
Informátia e

Telecomunicação da
SOPH 

33.600,00 
DREAM

TECNOLOGIA &
INOVAÇÃO 

0040.008574/2020-10

Atender as
necessidades da
SOPH com assistência
tecnológica na
infraestrutura de
informática e
telecomunicação.

Concluída

Dispensa de
Licitação com base
no Art. 29, inciso II

da Lei nº.
13.303/16 e suas

alterações  

 Contratação de
Empresa especializada

em Medicina do
Trabalho para Avaliação
médica dos Empregados

 300,00
CLÍNICA

INTEGRADAS DE
RONDÔNIA 

0040.062180/2020-07 

Para atender o setor de
recursos
Humano/SOPH,
quando da avaliação
médica dos
empregados.

 Concluída

Dispensa de
Licitação com base
no Art. 29, inciso II

da Lei nº.
13.303/16 e suas

alterações 

Contratação de Empresa
especializada no
Fornecimento de

Material Impresso
Personalizado sobre

COVID

4.360,00

1 - RODA VIVA
INDÚSTRIA GRÁFICA

E EDITORA LTDA

2 - FW3 COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA

0040.127877/2020-22

Para atender a
Assessoria de
Comunicação/SOPH,
na divulgação de
informações sobre o
Coronavírus.

 Concluída

Dispensa de
Licitação com base
no Art. 29, inciso II

da Lei nº.
13.303/16 e suas

alterações 

Aquisição de
Certificado Digital A3
e-CPF para atender as
necessidades da SOPH

795,00
ONLINE

CERTIFICADORA
LTDA

0040.144541/2020-24

Atender as
necessidades da
SOPH, quando do
envio da prestação de
contas da SOPH ao
TCERO.

 Concluída

Dispensa de
Licitação com base
no Art. 29, inciso II

da Lei nº.
13.303/16 e suas

alterações 

Contratação de Empresa
especializada para

Manutenção Corretiva
de duas Cancelas da

SOPH

2.797,00
ODISIO SERVIÇOS DE

SEGURANÇA
ELETRÔNICA

0040.157437/2020-08

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH bem como,
requisitos técnicos e
operacionais e de
segurança.

 Concluída

Dispensa de
Licitação com base
no Art. 29, inciso II

da Lei nº.
13.303/16 e suas

alterações 

Aquisição de Material
Agregado (Cascalho)
para terraplanagem

13.800,00

MADECON
ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES

EIRELI

0040.159182/2020-18

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH na manutenção
das condições de
operação.

 Concluída

Dispensa de
Licitação com base
no Art. 29, inciso II

da Lei nº.
13.303/16 e suas

alterações 

Aquisição de
Certificado Digital A-3

e-CPF e-CNPJ
793,00

ONLINE
CERTIFICADORA

LTDA
0040.196002/2020-71

Atender as
necessidades da
SOPH com a
certificação digital
junto a Receita
Federal.

 Concluída
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Dispensa de
Licitação com base
no Art. 29, inciso II

da Lei nº.
13.303/16 e suas

alterações 

Contratação de Empresa
especializada em Cessão

de direito de uso
(Locação) de software

nas áreas:
Contabilidade, Recursos
Humanos, Financeiro e

Faturamento

47.137,68 MASTERMAQ
SOFTWARE BRASIL

LTDA

0040.313646/2020-30 Atender as
necessidades dos
setores da  SOPH 
quanto aos
lançamentos
contábeis, financeiros,
orçamentários,
patrimoniais e
gerenciais, bem como,
de fiscalização das
atividades
econômicas, sociais,
patrimoniais,
contábeis,
orçamentária e
financeira.

 Concluída

ADESÃO A ARP
4/2019 derivada do
Pregão Eletrônico
nº 004/2019(SRP)

 Contratação de
Empresa especializada

no Fornecimento de
Roçadeira.

2.750,00 DIMORVAM DAVI
MENEGUSSO - EPP  0040.054297/2020-17

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH na manutenção
de limpeza das áreas
de operação.

 Concluída

ADESÃO A ARP
36/2018 derivada

do Pregão
Eletrônico nº

036/2018(SRP)

Aquisição de peças de
reposição para

Manutenção de 12
(doze) rádios

transreceptores. 

 4.972,76 RADIOCELL
ELETRÔNICA LTDA  0040.086630/2020-49

Atender as
necessidades do setor
de operações da
SOPH visando a
garantia da segurança
orgânica.

 Concluída

13.2 Das Contratações diretas

Conforme Relatório de Licitações Exercício 2020, emitido pela Comissão Permanente de Licitação/SOPH ID 0017328261 e 0017329654, do Processo nº
0040.120587/2021-39, todas as contrações diretas ocorridas no exercício de 2020, foram aquelas que se enquadravam no Art. 29, Inciso II, da Lei nº
13.303/2016 e suas alterações subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, conforme quadro a seguir:

QUADRO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS NO PERÍODO

CONTRATAÇÃO DIRETA DO PERÍODO

Hipótese Legal
(mencionar o

inciso)
Objeto Valor Favorecido Processo Finalidade Status

Art. 29, inciso
II da Lei nº.
13.303/16 e

suas alterações 

Contratação de
Empresa

especializada para
Prestação de Serviço

de Tecnológia na
Infraestrutura de

Informátia e
Telecomunicação da

SOPH 

33.600,00 
DREAM

TECNOLOGIA &
INOVAÇÃO 

0040.008574/2020-10

Atender as necessidades da
SOPH com assistência
tecnológica na
infraestrutura de
informática e
telecomunicação

Concluída

Art. 29, inciso
II da Lei nº.
13.303/16 e

suas
alterações  

 Contratação de
Empresa

especializada em
Medicina do

Trabalho para
Avaliação médica
dos Empregados

 300,00
CLÍNICA

INTEGRADAS DE
RONDÔNIA 

0040.062180/2020-07 

 Para atender o setor de
recursos Humano/SOPH,

quando da avaliação
médica dos empregados.

 Concluída

Art. 29, inciso
II da Lei nº.
13.303/16 e

suas alterações 

Contratação de
Empresa

especializada no
Fornecimento de

Material Impresso
Personalizado sobre

COVID

4.360,00

1 - RODA VIVA
INDÚSTRIA
GRÁFICA E

EDITORA LTDA

2 - FW3 COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA

0040.127877/2020-22

Para atender a Assessoria
de Comunicação/SOPH,
na divulgação de
informações sobre o
Coronavírus.

 Concluída

Art. 29, inciso
II da Lei nº.
13.303/16 e

suas alterações 

Aquisição de
Certificado Digital

A3 e-CPF para
atender as

795,00 ONLINE
CERTIFICADORA

LTDA

0040.144541/2020-24
Atender as necessidades da
SOPH, quando do envio da
prestação de contas da
SOPH ao TCERO.

 Concluída
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necessidades da
SOPH

Art. 29, inciso
II da Lei nº.
13.303/16 e

suas alterações 

Contratação de
Empresa

especializada para
Manutenção

Corretiva de duas
Cancelas da SOPH

2.797,00
ODISIO SERVIÇOS
DE SEGURANÇA

ELETRÔNICA
0040.157437/2020-08

Atender as necessidades
do setor de operações da
SOPH bem como,
requisitos técnicos e
operacionais e de
segurança

 Concluída

Art. 29, inciso
II da Lei nº.
13.303/16 e

suas alterações 

Aquisição de
Material Agregado

(Cascalho) para
terraplanagem

13.800,00

MADECON
ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES

EIRELI

0040.159182/2020-18

Atender as necessidades
do setor de operações da
SOPH na manutenção das
condições de operação.

 Concluída

Art. 29, inciso
II da Lei nº.
13.303/16 e

suas alterações 

Aquisição de
Certificado Digital
A-3 e-CPF e-CNPJ

793,00
ONLINE

CERTIFICADORA
LTDA

0040.196002/2020-71

Atender as necessidades da
SOPH com a certificação
digital junto a Receita
Federal.

 Concluída

Art. 29, inciso
II da Lei nº.
13.303/16 e

suas alterações 

Contratação de
Empresa

especializada em
Cessão de direito de

uso (Locação) de
software nas áreas:

Contabilidade,
Recursos Humanos,

Financeiro e
Faturamento

47.137,68
MASTERMAQ

SOFTWARE
BRASIL LTDA

0040.313646/2020-30

Atender as necessidades
dos setores da  SOPH 
quanto aos lançamentos
contábeis, financeiros,
orçamentários,
patrimoniais e gerenciais,
bem como, de fiscalização
das atividades econômicas,
sociais, patrimoniais,
contábeis, orçamentária e
financeira.

 Concluída

 

13.3 Da Adesão às Atas de Registro de Preços e Pregão

Em relação a Adesão à Atas de registro de Preços, no exercício de 2020, houveram Adesões às Atas conforme demonstrado no quadro abaixo:

ADESÕES DE ATA E PREGRÃO NO PERÍODO

REGISTRO DE PREÇO E PREGÃO

Adesão / Pregão Objeto Valor Favorecido Processo Finalidade Status

ADESÃO A
ARP

4/2019 derivada
do Pregão

Eletrônico nº
004/2019(SRP)

 Contratação de
Empresa

especializada no
Fornecimento de

Roçadeira.

2.750,00 

DIMORVAM
DAVI

MENEGUSSO -
EPP 

 0040.054297/2020-17

Atender as
necessidades do setor
de operações da SOPH
na manutenção de
limpeza das áreas de
operação.

 Concluída

ADESÃO A
ARP

36/2018 derivada
do Pregão

Eletrônico nº
036/2018(SRP)

Aquisição de peças
de reposição para
Manutenção de 12

(doze) rádios
transreceptores. 

 4.972,76
RADIOCELL

ELETRÔNICA
LTDA 

 0040.086630/2020-49

Atender as
necessidades do setor
de operações da SOPH
visando a garantia da
segurança orgânica.

 Concluída

 

13.4 Da existência de licitações suspensas pelos Órgãos de controle

Em consulta ao Pregoeiro da Companhia, obtivemos informações de que no exercício/2020, não houve licitações suspensas pelos órgãos de controle, sejam
interno ou externo

13.5 Da avaliação das contratações

Após análise das contrações, verifica-se que estas atenderam as determinações contidas na Lei nº 13.303/2016, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93,
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - RILC/SOPH-RO e demais normas vigentes.
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Dando prosseguimento, constatamos que os procedimentos para a contratação obedeceram ao trâmite previsto. Os processos iniciaram com as devidas
justificativas e caracterização do objeto da aquisição, assim como, com o autorizo do Ordenador de Despesa e demais atos obrigatórios.

É de bom alvitre informar que não foi constatada quaisquer irregularidade e/ou improbidade nos processos licitados, assim como, nos processos de
inexigibilidade e dispensa de licitação.

Quanto aos controles instituídos nestes processos licitatórios, bem como, nos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação, destaca-se como foco
principal, o cumprimento das normas e leis que regulamentam a matéria, assim como, pela prática instituída no art. 37 da Constituição Federal, qual seja, adotar
como regra o procedimento licitatório. Quanto as exceções previstas no art. 24 e 25 da lei 8.666/93, atentar sempre para os princípios da Legalidade,
Moralidade, Impessoalidade, Igualdade/Isonomia, princípios estes, também praticados nos procedimentos licitatórios.

Assim podemos concluir que de forma geral as contratações da SOPH, transcorreram dentro da normalidade e formalidade, atendendo os princípios da
Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Igualdade/Isonomia, Publicidade estando de acordo com os princípios constitucionais da economicidade, eficácia e
eficiência que devem pautar as escolhas públicas.

14. DAS EMENDAS PARLAMENTARES

No decorrer do exercício de 2020, não houve destinação de recursos à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, por intermédio de
emendas parlamentares.

 

15. DAS COMISSÕES DE TOMADA DE CONTAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Visando obter informações a respeito da existência de processos de apuração de responsabilidade e ou Tomada de Contas, este SECONI emitiu solicitação de
informações através do Memorando nº 11/2021/SOPH-SECONI (ID 0017624931), processo SEI 0040.181977/2021-85.

Em atendimento à solicitação supra, a Chefe de Gabinete/SOPH, informou através do Despacho SOPH-GAB (ID 0017631260), a existência de 02 (dois)
processos de apuração, conforme Demonstrados a seguir:

QUADRO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Tipo de
processo Nº Processo

Portaria
de

designação

Descrição sintética dos fatos
apurados

Descrição das
atividades
realizadas

Status Resultados
alcançados

Sindicância 0040.476254/2020-81 66/2020

Sindicância com o intuito de
apurar responsabilidade quanto
ao não cumprimento da
Cláusula Quinta, do Termo de
Compromisso SEP nº 003/2014

Realizado
relatório de
apuração

Aguardando
deliberação da
diretoria

Processo não concluso

Sindicância 0040.158364/2020-63 19/2020

Sindicância com o intuito de
investigar e apontar
responsáveis por possível ato
ilícito dos empregados
relacionados ao
desaparecimento do Kit
Eletrônico que seria instalado na
balança rondoviária nº 2.

Apurações em
andamento.

Aguardando
conclusão Processo não concluso

Ressalta-se que não há processos referente a tomada de contas especiais, iniciado e/ou finalizados no período inspecionado, bem como, não há processos de
apuração de responsabilidade iniciados em exercício anteriores e finalizados em 2020.

16. DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (MPF, MPE, CGU, CGE, TCU, TCE E OUTROS)

No exercício de 2020 a Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, recebeu notificações dos Órgãos de Controle, conforme demonstrado
abaixo:

QUADRO DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Órgão de
origem

Documento /
Processo Data

Recomendação

e/ou determinação
Prazo Processo aberto

na unidade Status Descrição das atividades

Ministério
Público

de Contas
do Estado

NOTIFICAÇÃO
RECOMENDATÓRIA
Nº 002/2020/GPEPSO

07/04/2020 Abstenha-se de realizar
a contratação
decorrente do Pregão
Eletrônico - SRP nº

Não
informado

0040.038101/2020-
39

Recomendação
atendida.

Por se tratar de Ata de
Registro de Preços, onde a
Administração não tem a
obrigação de adquirir os
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de
Rondônia

 

OFÍCIO Nº
013/GPEPSO/2020

06/2020, até que os
contornos e
consequências da
pandemia do novo
cononavírus estejam
mais claros;

itens licitados, não foi
emitida por esta SOPH

quaisquer Ordem de
Serviços e/ou Ordem de

Fornecimento, assim sendo,
a contratação não foi

realizada.

Ministério
Público

de Contas
do Estado

de
Rondônia 

 NOTIFICAÇÃO
RECOMENDATÓRIA
Nº 014/2020/GPEPSO

 

OFÍCIO Nº
093/GPEPSO/2020

16/12/2020

Alertar ao Diretor-
Presidente da SOPH
que o custeio direto de
exames de diagnósco
de covid-19 para
empregados públicos
da SOPH/RO, sem
finalidade pública
comprovada e em
possível afronta aos
princípios
constucionais da
isonomia,
impessoalidade e
moralidade
administrava,

Não
informado

0040.508194/2020-
72

Recomendação
atendida

A SOPH emitiu Ofício nº
494/2020/SOPH-GAB a
empresa vencedora do

certame, comunicando da
Notificação Recomendatória
nº 014/2020/GPEPSO, bem
como, encerrou o processo
de contratação, conforme
Termo de Encerramento

SOPH-DA (ID
0015953698)

 

17. DA RENÚNCIA DE RECEITA

A Renúncia de Receita compreende tanto anistia, remissão de subsídio e isenção de crédito, quanto a alteração na alíquota ou modificação na base de cálculo
que gere redução de taxas e contribuições.

Constata-se que não houve renúncia de receita praticada na Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, para no exercício/2020.

 

18. DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA

A gestão da SOPH vem atendendo à legislação estadual: Lei nº 3.166/2013 e Decreto 7.724/2012, e legislação federal: Lei nº 12.527/11, Lei nº 13.460/2017 e
Decreto nº 17.145/2012, Decreto nº 9.094/2017, Decreto nº 9.492/2018 e Decreto Estadual nº 24.950/2020, no que tange a transparência ativa e passiva, através
da publicação dos seus relatórios no Portal da Transparência, bem como, respondendo diretamente a todas as demandas passivas suscitadas através do e-SIC.

No exercício de 2020, houve apenas 03 (três) demanda no Portal e-SIC, conforme disposto a seguir:

 

TRANSPARÊNCIA PASSIVA (E-SIC)

Solicitante

Assunto ( c) Data de
abertura (d)

Pedido

Nome (a) Classificação (b) Status (e) Instância (f) Nota explicativa (g)

Sem identificação Acadêmica  Gestão de Riscos no
Setor Público  08/09/2020  Respondido  inicial Pedido respondido em

 28/09/2020

Sem identificação Pessoa Física
Relatório de

atividades da SOPH
relativo a 2019

14/08/2020 Respondido inicial Pedido respondido em
 19/08/2020

Leandro Lopes
Zuffo Pessoa Física

Informação sobre o
Contrato de

Arrendamento com a
Hermasa Navegação
da Amazônia S.A.

10/01/2020 Respondido inicial Pedido respondido em
 23/01/2020

Fonte: Portal e-SIC 

Relacionado aos assuntos de transparência da Empresa, existe uma Comissão composta por 06 (seis) membros nomeados através da Portaria nº
147/2019/SOPH-GAB de 20/09/2019, anexo, que são os responsáveis pelo monitoramento, acompanhamento e inclusão das informações no Portal de
Transparência/SOPH.

A comissão tem se esforçado no sentido de desenvolver ações visando obtenção das informações necessárias para disponibilização no Portal de
Transparência/SOPH. Essas ações buscam, entre outros objetivos, reconhecer e estimular as boas práticas de transparência na Companhia.
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Ressalta-se que a SOPH possui um canal de ouvidoria, o qual está vinculada ao Portal das Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH,
acessível no link: http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/lai/4-ouvidoria/.

A empresa também disponibiliza informações através do Portal de Transparência do Governo do Estado no link: http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/.

Também é possível obter informações através do Instagram: @portodeportovelho.

A SOPH possui carta de serviços, a qual encontra-se disponibilizada no endereço eletrônico http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/7-administracao/sobre-a-
soph/.

Também é oferecido ao cidadão e clientes, informações e prestação de serviços na forma presencial, no endereço físico situado na Rua: Terminal dos Milagres,
400 - Panair, e endereço eletrônico através do e-mail: gabportopv@gmail.com, bem como, através do telefone (69) 3229-3904.

 

Portaria nº 147/2019/SOPH-GAB de 20/09/2019 - Comissão Responsável pela Transparência da SOPH. (0018135774)

19. DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

O art. 92 da Lei 8.666/93, estipula como ilícito penal "pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade". O crime apenas não se verificará
se a inversão tiver sido devidamente justificada, na forma da parte final do art. 5º da Lei nº 8.666. Caso contrário, configura-se o delito pela conduta do
ordenador da despesa que determina o pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidade.

A observância da ordem cronológica é um dever insuprimível. É de tal importância o cumprimento da ordem cronológica - pois diretamente vinculada a
princípios constitucionais como o da moralidade e o da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato - que a sua violação configura tipo penal.

Visando constatar o cumprimento da legislação vigente, foi solicitado por este SECONI através do Memorando nº 6/2020/SOPH-SECONI (ID 0011633976),
que à SOPH-DICONF prestasse informações a respeito do cumprimento da Ordem Cronológica de pagamento.

Em resposta a SOPH-DICONF informou através do despacho (ID 0011637381), que: a Ordem Cronológica de Pagamento é realizada através de relatório diário
no processo SEI nº 0040.087230/2019-17.

Após a assinatura da Diretora Administrativa e Financeira é publicado no site da SOPH, podendo ser encontrado no sítio eletrônico:
http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/2-despesa/ordem-cronologica-de-pagamento/7-1-2019/.

Assim sendo, diante das medidas aqui relatadas, bem como, da comprovação do cumprimento das determinações especificadas em Lei, através das publicações
no sitio eletrônico da SOPH, podemos avaliar que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, vem atendendo a legislação vigente, quanto ao
cumprimento da ordem cronológica de pagamento.

Cabe informar que até o final do exercício de 2020, não foi emitida nenhuma normativa interna que trate da ordem cronológica de pagamentos.

20. DA GESTÃO DE RISCOS E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COSO

Em relação a Gestão de Riscos e Sistemas de Controles Internos - COSO, até 31/12/2020 não houve a sua implantação na SOPH. Ressalta-se que as limitações
operacionais causadas pela pandemia, prejudicou significativamente a adoção de medidas visando a sua implementação.

É oportuno esclarecer que há previsão para o exercício/2021, o desenvolvimento de estudos, assim como, qualificação de técnicos, visando a implantação da
Gestão de Riscos e Sistemas de Controles Internos.

21. DAS PROPOSTAS DE MELHORIA

Com objetivo de melhorar o desempenho das atividades da empresa e, dessa forma atingir seus objetivos, apresentamos a seguir as sugestões de
ações/propostas de melhorias.

Área Administrativa - Aperfeiçoar as práticas de valorização dos trabalhadores.

Área Operacional - Desenvolver mecanismos visando garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais.

Área Operacional - Desenvolver mecanismos visando dar celeridade e eficiência aos procedimentos operacionais (finalísticos).

22. CONCLUSÃO

Na rotina de analise processual, as inconsistências mais comuns detectadas foram aquelas de natureza formal, tais como: ausência de certificação em
documentos; documentos sem assinaturas, ausências de certificados de regularidade fiscal e trabalhista, dentre outros, que não comprometem a essência da
despesa e não caracterizam dano, dolo ou prejuízo ao erário.

Os processos são examinados pelo Controle Interno/SOPH na medida em que são encaminhados para análise, e quando detectado um fato relevante, é
mencionado em relatório e na sequência, encaminhado a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

No período em análise, não foi protocolada nenhuma espécie de denúncia ou representação de qualquer natureza na Unidade de Controle Interno/SOPH.

Os resultados apresentados em sua grande maioria foram considerados positivos e aqueles que não foram satisfatórios, este Controle Interno apresentou
ressalvas, propondo as melhorias necessárias, condicionando a continuidade dos procedimentos, ao saneamento.

23. PARECER TÉCNICO E RECOMENDAÇÕES

Diante de todo exposto, com base nas demonstrações Contábeis, financeiras e patrimoniais, bem como, dos processamentos das despesas realizadas, constata-se
que em linhas gerais, a gestão do órgão se apresentou regular. Destarte, este setorial de Controle Interno é de opinião de que a Gestão da Sociedade de Portos e
Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, no período inspecionado, encontra-se em conformidade com a Legislação Federal e Estadual que rege a matéria,
entretanto, considerando as inconsistências/impropriedades, este Controle Interno conclui pela emissão de Parecer REGULAR COM RESSALVAS, diante dos
apontamentos contidos nos subitens 23.1.1; 23.1.2; e 23.1.3.

É importante lembrar que nossos exames foram realizados por amostragem em atendimento a legislação Federal e Estadual aplicável às diversas áreas e
atividades examinadas e, consequentemente, incluíram provas nos registros mantidos pela Empresa, verificação quanto à legitimidade dos documentos que

http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/lai/4-ouvidoria/
http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/
http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/7-administracao/sobre-a-soph/
mailto:gabportopv@gmail.com
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deram origem as mencionadas peças dos atos de gestão praticados; análises quanto aos aspectos de economicidade, legalidade, regularidade, publicidade,
razoabilidade, eficiência e eficácia da gestão na área contábil, Financeira e Patrimonial e aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da
inspeção.

23.1 - Diante da inspeção realizada, ente SECONI emite as seguintes recomendações:

23.1.1 - Que os Gestores busquem meios para otimizar sua arrecadação e, consequentemente, possibilitar uma melhoria no índice de liquidez geral da empresa,
em detrimento aos apontamentos contidos nos subitens 8.4.1.1.1, 8.4.1.2.1 e 8.4.1.3.1.

23.1.2 - Diante do apontamento contido no subitem 8.5, que os Gestores adotem medidas, que visem melhorar o índice de endividamento geral da empresa;

23.1.3 - Conforme avaliação acerca do diagnóstico da força de trabalho da SOPH, citada no subitem 5.1, deste relatório, recomendamos aos gestores, a adoção
de medidas, visando adequar o quadro de funcionários existente, às necessidades pessoal da empresa.
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APRESENTAÇÃO 
 

Este instrumento visa dar publicidade às ações desenvolvidas e os resultados 

obtidos no decorrer de 2020 (ressaltando em alguns aspectos o triênio 

2018/2019/2020), pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – 

SOPH no desempenho de sua missão organizacional com foco nos objetivos e 

processos finalísticos relacionados à gestão e controle administrativo, financeiro, 

contábil e patrimonial desempenhados por seus gestores.  

 

O conteúdo será disponibilizado também aos órgãos de controle e 

fiscalização, relacionados à atividade estatal e Portuária, a exemplo da Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ e da Secretaria Nacional de 

Transportes, Portos e Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura – 

SNTPA/MINFRA, primando pela publicidade dos atos como prevê Lei de Acesso à 

Informação, também será publicado no portal: www.rondonia.ro.gov.br/soph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 
 

Comprometida com a busca pela eficiência e melhoria na qualidade da 

prestação dos serviços portuários e dando continuidade às políticas nacionais e 

estaduais para o setor logístico rondoniense, a SOPH iniciou o ano de 2020 com 

metas claras de aumento de receitas, redução de custos e adequação de 

operações. 

 Mesmo a Pandemia da Covid-19 (SarsCov2 novo Coronavírus) declarada em 

território nacional e com primeiro registro em Rondônia em Março/2020, não impediu 

a manutenção das atividades e também a retomada de crescimento da empresa. É 

evidente que houve impacto em todos os setores da economia, uns de forma mais 

branda outros mais severamente, mas a cadeia de suprimentos, em especial a 

rondoniense (onde a SOPH figura como importante impulsionadora), teve uma 

excelente resposta à crise, sempre respeitando as regras sanitárias estabelecidas 

pelas autoridades competentes. 

É importante registrar também que além da manutenção das atividades 

essenciais para a economia brasileira – a SOPH através das políticas desenvolvidas 

no Porto Organizado de Porto Velho serviu como barreira sanitária para reduzir a 

propagação da epidemia em território rondoniense, conforme será visto adiante 

neste Relatório. 

Os compromissos planejados entre 2018/2019 foram desenvolvidos na 

medida da disponibilidade de recursos (humanos e materiais) para sua consecução, 

e dentre aqueles previstos no ano anterior (Redução de custos / Adequações 

operacionais e administrativas / Atração de negócios / Expansão das operações), 

destacam-se: 

• Aumento na segmentação de novas operações no Porto Organizado, 

• Reajuste tarifário após 5 anos (tarifa anterior vigente desde 2015); 

• Melhorias nas áreas físicas e equipamentos de apoio operacional. 

 

Na estrutura organizacional o ano foi marcado também por várias adequações 

na gestão da Empresa e da autoridade portuária, atualizando planos e regulando 

condutas para uma melhor performance nas execuções de suas competências, 

buscando alinhamento com as políticas estaduais, políticas setoriais nacionais e 

compliance. 



 

Ainda em fase de transição para se consolidar nas 3 esferas que atua 

(empresarial / setorial / governamental) a SOPH mantém a busca pela capacitação 

de pessoal, estrutura administrativa e implementação de parcerias para propiciar 

condições de crescimento e aprimoramento nas operações portuárias. 

Os principais planejamentos a partir de 2021 são: 

• Atração de novas operações; 

• Conclusão, utilização e exploração das novas edificações (administrativas e 

alfandegárias); 

• Licitações de arrendamentos áreas operacionais e cessões onerosas de áreas não 

operacionais 

• Equilíbrio financeiro, financiamento da dívida e regularização fiscal e trabalhista da 

empresa. 

Como instrumento estatal de apoio à economia, o Porto Público de Porto 

Velho é fonte inesgotável à agregação de valor do tripé da sustentabilidade, está 

presente na capital rondoniense há 45 anos, atento ao potencial de crescimento do 

Estado e em consonância com o setor privado se preparando para novos desafios. 

Para vencer esses desafios, a empresa tem contado com o apoio do Estado, 

Governo Federal, Operadores Portuários e classe trabalhadora. 

A nossa gratidão a todos que de alguma forma contribuem para que a 

atividade aquaviária se desenvolva. 

 

Saudações portuárias!  

 

 

Figura 1 Equipe SOPH - Novembro/2020 
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Figura 2 Visão aérea do Porto Organizado 

  

 
 

1. A SOPH E O PORTO 
 

A sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH 

constituída sob a forma de Empresa Pública com personalidade jurídica de direito 

privado e de capital fechado, sendo regida pelo seu Estatuto Social, pelas Leis 

6.404/76, 13.303/2016 e demais legislações aplicáveis às S/A’s possui autonomia 

administrativa, técnica, patrimonial e financeira e seu capital é organizado na forma 

de ações ordinárias nominativas, tendo o Governo do Estado de Rondônia a 

exclusividade na detenção destas.  

Relacionando-se com o Ente Estatal a SOPH está na estrutura administrativa 

indireta do Estado, conforme a Lei 965/2017, ficando vinculada à Superintendência 

Estadual de Desenvolvimento e Infraestrutura – SEDI/RO. No âmbito do setor 

regulado, as atribuições da autoridade portuária encontram-se definidas na Lei 

12.815/2013 e legislação correlata. 

Embora sua atuação se confunda com o Porto Público Organizado (o qual 

administra e onde concentra 100% de suas atividades desde a celebração do 

Convênio de Delegação 06/97) a SOPH tem por finalidade precípua executar a 

política estadual de transporte aquaviário do Estado, abrangendo a implantação, 

construção, operação, fiscalização, manutenção e melhorias da infraestrutura de 



 

portos, hidrovias e vias navegáveis, bem como exercer a administração e exploração 

de toda infraestrutura aquaviária no interior.  

Suas ações também perpassam a e a promoção da preservação dos recursos 

naturais e a proposição de desapropriação de bens, entre outras competências. 

Presta, portanto, serviços públicos de caráter essencial.  

A receita da SOPH será formada, dentre outras fontes, de dotações 

consignadas no orçamento do Estado de Rondônia e os créditos abertos por leis 

especiais, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 729/97. No entanto, em 2020 

(assim como em 2019) não houve repasse de quaisquer valores do Executivo 

Estadual, liberando assim o orçamento do Estado de compromissos financeiros com 

a empresa, que buscou executar suas ações exclusivamente com as receitas 

portuárias. 

 

1.1 Expertise da equipe 
A SOPH conta com uma equipe enxuta, técnica e capaz. Após reduções para 

adequação de custos e manutenção de postos essenciais, a empresa hoje possui 

em seu quadro: Analistas Portuários (nível superior), contratados no concurso de 

2014. Técnicos Portuários e Auxiliares Portuários. Do concurso de 2014 - das 30 

vagas abertas permanecem ocupadas 17, tendo ocorrida a evasão de mais de 40%. 

Somado aos empregados efetivos, que são 39 no total, existem os cargos 

comissionados previstos na Lei 2447/2011 (sendo 2 ocupados por servidores de 

carreira). Esta equipe técnica e qualificada tem produzido além de instrumentos 

importantes (como o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário – PDZ, 

Plano de Controle de Emergência – PCE, Regimento Interno de Licitações, próprio 

das Estatais, com base na Lei Federal nº 13.303/2016), peças para processos 

licitatórios que já estão em andamento para conclusão em 2021. 

Além das ações de iniciativa própria, o apoio do Executivo Estadual e da 

Casa de Leis de Rondônia assim como do Governo Federal (através dos Ministério 

da Infraestrutura, suas Autarquias e as Agências Reguladoras) continuará sendo 

fundamental para que a atividade portuária e a navegação continuem ocupando o 

lugar que merece. 

  



 

1.2. Estrutura 
De acordo com o estatuto da SOPH, aprovado em julho de 1999 e revisado 

em 2016 e 2017, a estrutura administrativa está organizada da seguinte forma: 

Órgão Colegiado, composto pelo Conselho Superior. Conselho Fiscal, cujas 

funções são respectivamente, a deliberação superior dos assuntos referentes à 

SOPH e a fiscalização de sua execução; Conselho de Autoridade Portuária, a 

quem cabe sugerir alterações do regulamento de exploração do porto; alterações no 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto; ações para promover a 

racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias; medidas para 

fomentar a ação industrial e comercial do porto; ações com objetivo de desenvolver 

mecanismos para atração de cargas; medidas que visem estimular a 

competitividade; e outras medidas e ações de interesse do porto. 

 Suas composições são constituídas por membros titulares e respectivos 

suplentes do poder público, da classe empresarial e da classe dos trabalhadores 

portuários, sendo presidido por um membro da Secretária Nacional de Portos e 

Transportes Aquaviário – SNTPA. 

Também é dotada de Órgão de Direção Superior e Representativo, composto 

pela presidência; Órgão de Fiscalização, Consultoria Jurídica, Planejamento e 

Administrativo Financeiro, composto pela Assessoria (jurídica, de planejamento e 

especial) e pela Comissão Permanente de Licitação (CPL); e Órgão Técnico e de 

Execução Administrativa, composto pela Diretoria Administrativa e Financeira que se 

subdivide em: Administrativo (ligando-se os setores de pessoal e de almoxarifado e 

patrimônio) e Financeiro (ligando-se os setores de faturamento e contabilidade) e 

pela Diretoria de Fiscalização e Operação, subdividida em seção de engenharia, 

operação e de equipamentos.  

As competências de cada setor também estão detalhadas no Estatuto Social 

da Instituição. As deliberações finais de assuntos de interesse da SOPH estão sob 

responsabilidade do Conselho Superior, sendo que também cabe a este baixar 

resoluções, aprovar seu estatuto, entre outras atividades de cunho superior. Ao 

Conselho Fiscal compete analisar e emitir parecer sobre os documentos financeiros 

da instituição. 

 

 



 

1.3 Direção executiva 
 
Ao Diretor Presidente, compete a função de representar a instituição e de zelar pela 

execução das normas, estando subordinadas a ele as assessorias, coordenadorias 

e assessorias técnicas, cuja função é preparar e relatar os documentos que serão 

enviados à Presidência para deliberações. As atividades referentes aos processos 

licitatórios da SOPH estão sob a competência da CPL, também ligada diretamente à 

presidência, assim como a unidade de segurança.  

A Diretoria Administrativa e Financeira compete ás atividades de direção, 

coordenação e controle de assuntos relacionados aos âmbitos de pessoal, de 

material, de patrimônio, de transporte, de serviços gerais e de execução 

orçamentário-financeira. A terceira diretoria está relacionada com a própria atividade 

fim da empresa, a Diretoria de Fiscalização e Operação, cabe coordenar, orientar e 

dirigir as atividades de fiscalização e aquelas ligadas às operações portuárias 

 

1.4 Planejamento estratégico 

 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
1º Tornar a Empresa Auto-sustentável  

� Aumentar as receitas portuárias através de novos negócios. 
� Estabelecer e manter o equilíbrio financeiro. 
� Abrir novas frentes de serviços, Desenvolver, continuamente, projetos para 

melhoria operacional.  
� Readequar a atividade portuária com as modernas práticas de gestão 

trabalhista, comercial e organizacional. 



 

 2º estimular o Desenvolvimento Organizacional 
� Coadunar os objetivos da Empresa com os do Governo 
� Incentivar o desenvolvimento dos colaboradores.
� Capacitar e qualificar o quadro funcional.

 3º Ampliar a Infraestrutura portuária para atender
penetrar em novos mercados

� Manter e melhorar o termo de compromisso Ministério
e Governo do Estado de Rondônia/SOPH. 

� Buscar recursos externos para desenvolvimento de no
portuários.  

� Desenvolver as políticas ambientais e de segurança

 

1.5 ORGANOGRAMA 

 

 
 
 

2º estimular o Desenvolvimento Organizacional  
Coadunar os objetivos da Empresa com os do Governo e Sociedade 
Incentivar o desenvolvimento dos colaboradores. 
Capacitar e qualificar o quadro funcional. 

3º Ampliar a Infraestrutura portuária para atender novas demandas e 
penetrar em novos mercados 
Manter e melhorar o termo de compromisso Ministério dos Transportes/DNIT 
e Governo do Estado de Rondônia/SOPH.  
Buscar recursos externos para desenvolvimento de novos projetos 

as ambientais e de segurança 

 
 
 
 
 
 

Figura 3 Planejamento Estratégico 
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2. GESTÃO ADMINISTRATIVA 
A seguir demonstraremos a atuação da gestão desta empresa pública, desde a 

quantificação das atividades administrativas realizadas pelos diversos setores, 

aplicação de recursos próprios, recursos provenientes do termo de compromisso 

entre a Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, hoje Ministério do 

Transportes, Portos e Aviação Civil através da Secretaria Nacional de Portos (SNP) 

e a SOPH. 

 

2.1 Gestão Institucional 
Em 2020, houve nova composição da Diretoria Executiva com desafio de manter o 

planejamento elaborado em 2019 e dar continuidade aos ajustes financeiros, cortes 

de gastos, fomento da arrecadação de receitas, prover o pagamento de pendências 

e contribuir o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia.  

A atuação do gabinete teve papel fundamental no desempenho das atividades ao 

longo de 2020 em função da pandemia causada pela Covid-19. Coube ao gabinete 

centralizar as informações, definir tratativas e alinhar com os setores das decisões, 

com intuito de alcançar resultados esperados com vista a dar continuidade na 

prestação do serviço desta empresa pública. É oportuno pontuar que o Porto de 

Porto Velho não paralisou as atividades em nenhum momento durante o período de 

calamidade pública.  

O gabinete coordenou as atividades de toda a equipe, mantendo a ordem e o 

andamento de vários tipos de processos. Assim, de maneira mais específica, o 

controle, a direção, a orientação, o planejamento e a supervisão de atividades de 

assessoramento da diretoria executiva. Por vezes, atuando na mediação de 

eventuais conflitos. 

Ao gabinete é incumbido ainda de gerenciar os prazos para atendimento das 

demandas internas e externas, principalmente aquelas provenientes das agências 

reguladoras da prestação de serviço oferecidos por esta empresa pública. Os 

esforços da equipe do gabinete da presidência estiveram voltados para o 

cumprimento da agenda institucional portuária a fim de manter a viabilização da 

realização e contínuo andamento de projetos durante a pandemia causada pelo 

vírus da COVID-19. 



 

 

 

2.2 Realização de Eventos Importantes 
 
Os eventos programados no calendário do Porto de Porto Velho em 2020 foram 

cancelados ou adiados em função da orientação de não promover aglomeração de 

pessoas em espaços fechados ou abertos a fim de evitar a proliferação do vírus 

Covid-19. Ainda não há previsão da retomada da agenda para 2021.  

No entanto, as agendas institucionais com atividades simbólicas em alusão às datas 

comemorativas foram mantidas, tais como:  

• Semana do Meio Ambiente; 

• Setembro Amarelo; 

• Outubro Rosa; 

• Novembro Azul; 

 

2.3 Programa Conheça o Porto 
É um projeto desenvolvido pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia (SOPH), que visa receber estudantes de ensino fundamental, médio, 

superior e especializações a nível de mestrado e doutorado no poligonal portuário 

para conhecer o funcionamento do Porto Público e a importância logística portuária. 

Foi implantado há cerca de oito anos e mantém a média anual em torno de 450 

visitantes. Este ano, porém, a agenda não houve agendamentos para visitações.  

 

 



 

2.4 E-sic 
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que 

qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso a informação para 

a SOPH que administra diariamente as demandas da plataforma.  

Por meio do sistema, além de fazer o pedido, é possível acompanhar o prazo pelo 

número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail; entrar 

com recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas recebidas. O 

objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas. 

A seguir, o quantitativo de solicitações remetidas à SOPH em 2020: 

 
a) Quantitativo de pedidos: 

Número de solicitações: 03 
Média mensal de solicitações: 0,25% 
 
b) Situação e características dos pedidos: 

STATUS DO PEDIDO QUANTIDADE 

Respondido 03 

Em tramitação dentro do prazo 03 

Em tramitação fora do prazo 00 

 
Comparativamente ao ano de 2019, houve aumento da demanda em 2020.  

 

 

2.5 Portal da Transparência Rondônia 
O Portal da Transparência é uma iniciativa do Governo do Estado de Rondônia que 

propicia o controle social pelos cidadãos ao disponibilizar dados e informações 

públicas do Estado, além de oferecer ferramenta para solicitações de informações 

por meio da Lei de Acesso a Informação. 

A transparência tem papel importante no combate à corrupção, ao induzir maior 

responsabilidade por parte dos gestores públicos e controle e divulgação das ações 

por cidadãos, pesquisadores e mídia. 

O Portal da Transparência contém dados e informações sobre os seguintes 

assuntos: 

• Gastos/despesas públicos dos Poderes do Estado; 

• Receitas ou arrecadação dos Poderes do Estado; 

• Remuneração dos servidores do Poder Executivo; 



 

• Despesa com pessoal dos Poderes do Estado; 

• Despesas com diárias de viagem dos Poderes do Estado; 

• Convênios; 

• Compras, aquisições e contratos dos Poderes do Estado; 

• Planejamento e resultados dos Poderes do Estado; 

• Informações socioeconômicas do Estado; 

• Prestação de contas do governador; 

• Lei de Acesso a Informação. 

 

Neste sentido, a SOPH mantém a premissa do governo estadual e também deu 

início ao atendimento das publicações das informações competentes à 

administração da pasta e em atendimento também à Instrução Normativa nº 

52/2017/TCE-RO providenciou a difusão dos dados tanto no domínio: 

www.transparencia.ro.gov.br quanto no próprio portal institucional, situado no 

domínio: www.rondonia.ro.gov.br/soph.  

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH) aguarda o envio 

da avaliação pela corte de Contas a fim de ilustrar o índice atingido, uma vez que até 

o momento não foi divulgado ou enviada alguma notificação para ajustes nos 

apontamentos na exibição dos dados e informações obrigatórias.  

 

2.6 Plataforma Controle Cidadão 
O Controle Cidadão é uma plataforma criada para permitir ao cidadão fazer 

denúncias, reclamações ou elogios, com possibilidade de envio de foto. Além disso, 

o cidadão poderá visualizar o andamento de sua fiscalização e acessar o Portal da 

Transparência do Estado de Rondônia. Uma iniciativa da Controladoria Geral do 

Estado (CGE) em função da defesa do patrimônio público e da cidadania. A 

demanda é gerada através de um aplicativo sobre os serviços: fiscal cidadão, portal 

transparência e consulta fiscalização. 

O encaminhamento das demandas é gerido pela própria CGE que envia às unidades 

da gestão executiva do Estado a necessidade de tratar os assuntos provenientes de 

denúncias, sugestões e/ou reclamações.  

Ainda que a plataforma tenha sido disponibilizada em 2017, a SOPH não recebeu 

nenhuma denúncia ou demanda para atendimento através da ferramenta desde a 

implantação.  



 

2.7 Ouvidoria 
Ao Gabinete compete ainda acompanhar as demandas geradas na Ouvidoria do 

Estado, conforme aquilo que compete à atividade portuária. A plataforma foi 

implantada em 2019 e o monitoramento, desde então, não apontou nenhum registro 

de solicitações ou quaisquer outros tipos de demanda.  

 

2.8 Gestão de Documentos 
Ainda que parte dos funcionários tenham sido colocados em Home-office ao longo 

de 2020, com atualizações conforme as publicações dos decretos do Governo do 

Estado de Rondônia, a tratativa do fluxo de documentos permaneceu inalterada.  

 

 
Figura 4 Mapa de fluxo de documentos 

 

Sendo oportuno ressaltar que os processos de competência exclusiva do gabinete 

são: 



 

 
Figura 5 Processos de atribuição exclusiva do Gabinete 

 

2.9 Sistema Eletrônico de Informações - SEI 
Em pleno funcionamento na SOPH desde 2017, o Sistema Eletrônico de Informação 

(SEI) permite o gerenciamento dos processos de forma virtual, gerando celeridade 

no processamento das informações, excluindo a utilização de papel, reduzindo 

consideravelmente os custos com papel, além de garantir a transparência e 

segurança das informações. Abaixo, apresentamos o relatório estatístico dos 

processos gerados em 2020:  
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Tabela 1 Processos gerados em 2020 

Os processos tramitados em 2020: 



 

TIPO QUANTIDADE 
Compras: Dispensa 17 

Compras: Inexigibilidade 1 
Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Não Participante 5 
Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Participante 1 
Compras: Licitação Concorrência 1 
Compras: Licitação Pregão Eletrônico 12 
Compras: Licitação Pregão Eletrônico – Registro de Preço 13 
Compras: Licitação Tomada de Preços 3 
Compras: Suprimento de fundos 6 
Comunicação: Externa 339 
Comunicação: Interna 267 
Comunicação: Memorando 7 
Comunicação: Ofício 2 
Contabilidade – Prestação de Contas 2 
Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução 8 
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto 1 
Corregedoria: Processo Administrativo Disciplinar 1 
Gestão Administrativa: Proposição de Lei 1 
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria 6 
Gestão Administrativa: Proposição de Resolução 2 
Gestão da Informação: Gestão Documental 3 
Gestão de Contrato: Acompanhamento de Execução 31 
Gestão de Contrato: Pagamento Direto a Terceiros 2 
Gestão de Contrato: Processo de Pagamento 1 
Pessoal: Ação Judicial 4 
Pessoal: Cedência 12 
Pessoal: Controle de Freqüência/Folha de Ponto 3 
Pessoal: Diárias 21 
Pessoal: escala de serviço 6 
Pessoal: Gratificação Natalina (Décimo Terceiro) 1 
Pessoal: Licença Médica 1 
Pessoal: Licença Paternidade 1 
Pessoal: Licença Prêmio 1 
Pessoal: Nomeação e Implantação em Folha 1 
Pessoal: Progressão Funcional 5 
Pessoal: Vantagem Pessoal 14 
Pessoal: Verbas Rescisórias 2 
TOTAL 804 

Tabela 2 Processos tramitados em 2020 

 
 



 

 
Processos com andamento fechado na unidade ao final do período: 

Tipo Quantidade 
Compras: Dispensa 17 
Compras: Inexigibilidade 1 
Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Não 
Participante 

4 

Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Participante 1 
Compras: Licitação Pregão Eletrônico 12 
Compras: Licitação Pregão Eletrônico-Registro de 
Preço 

12 

Compras: Licitação Tomada de Preços 2 
Compras: Suprimento de fundos 6 
Comunicação: Externa 302 
Comunicação: Interna 220 
Comunicação: Memorando 5 
Comunicação: Ofício 2 
Contabilidade: Prestação de Contas 2 
Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução 6 
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto 1 
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria 5 
Gestão Administrativa: Proposição de Lei 1 
Gestão Administrativa: Proposição de Resolução 1 
Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução 26 
Gestão de Contrato: Pagamento Direto a Terceiros 1 
Gestão de Contrato: Processo de Pagamento 1 
Pessoal: Ação Judicial 4 
Pessoal: Cedência 11 
Pessoal: Controle de Freqüência/Folha de Ponto 2 
Pessoal: Diárias 21 
Pessoal: Escala de Serviço 6 
Pessoal: Gratificação Natalina (Décimo Terceiro) 1 
Pessoal: Licença médica 1 
Pessoal: Licença Paternidade 1 
Pessoal: Licença Prêmio 1 
Pessoal: Nomeação e Implantação em Folha 1 
Pessoal: Progressão Funcional 3 
Pessoal: Vantagem Pessoal 12 
Pessoal: Verbas Rescisórias 2 

TOTAL: 693 
Tabela 3Processos com andamento fechado 

Processos com andamento aberto na unidade ao final do período: 

Tipo Quantidade 
Compras: Dispensa 1 
Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Não 
Participante 

1 

Compras: Licitação Concorrência 1 



 

Compras: Licitação Tomada de Preços 1 
Comunicação: Externa 37 
Comunicação: Interna 47 
Comunicação: Memorando 2 
Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução 2 

Gestão Administrativa: Administrativo Disciplinar 1 

Gestão Administrativa: Proposição de Portaria 1 
Gestão Administrativa: Proposição de Resolução 1 
Gestão da Informação: Gestão Documental 3 
Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução 5 
Gestão de Contrato: Pagamento Direto a Terceiros 1 
Pessoal: Cedência 1 
Pessoal: Controle de Freqüência/Folha de Ponto 1 
Pessoal: Licença Prêmio 1 
Pessoal: Diárias 1 
Pessoal: Progressão Funcional 2 
Pessoal: Vantagem Pessoal 2 

TOTAL: 111 
Tabela 4Processos com andamento aberto 

Documentos gerados no período: 
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Tabela 5Documentos gerados 

 

2.10 Gestão das ações preventivas COVID 19 

Ao gabinete ficou atribuído o gerenciamento das ações preventivas da Covid-19 em 

conjunto com a DIREX e a partir daí foi elaborado o Plano de Contingência do 

Coronavírus, bem como a construção do Relatório de Medidas adotadas que 

visaram a prevenção da propagação do vírus no ambiente do Porto de Porto Velho. 

Assim que as estratégias eram definidas, as demandas eram encaminhadas à 

Assessoria de Comunicação que ficou responsável pela elaboração das peças, 

relatórios e reunião de informações das notificações recebidas ao longo do ano.  

O material foi amplamente divulgado internamente para servidores, disponibilizado 

no Portal da SOPH (http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/institucional/meio-

ambiente/plano-de-contingencia-corona-virus-covid-19/). 

 

 

Figura 6 Relatório de Ações Preventivas Covid-19 

 



 

As notificações recebidas a partir de denúncias e/ou fiscalizações dos órgãos 

reguladores do trabalho, tais como Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) também foram gerenciadas e respondidas com a 

elaboração de relatórios aos órgãos de origem das demandas.  

É importantíssimo pontuar o estreito relacionamento com a Secretária Estadual de 

Saúde (Sesau) para fornecimento de máscaras e luvas descartáveis, hipoclorito de 

sódio e Digliconato de Clorexidina, desde o início da pandemia e da publicação do 

decreto que determinava o perfil de calamidade pública ao Estado de Rondônia.  

 

 

 

 

3 QUADRO DE PESSOAL 
 
 
O setor de recursos humanos é de suma importância no que está relacionado ao 

quadro de pessoal, folha de pagamento, admissões, rescisões, comunicação e 

emissão de guias de recolhimento de previdências, imposto de renda e fundo de 

garantia.  

Referindo-se ao quantitativo de empregados, admissões, desligamentos e 

rotatividade do quadro de pessoal, segue o comparativo dos últimos três anos: 
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A rotatividade de 2019 em relação a 2018 foi considerável, tendo em vista a 

nomeação da nova diretoria executiva, houve um grande número de desligamentos 

e admissões. Já 2020 em relação a 2019 houve redução dessa rotatividade e no 

quadro de pessoal. 



 

Em relação a distribuição de cargos efetivos e não efetivos, o quantitativo de 

empregados efetivos se manteve nos últimos três anos e o número total de 

empregados diminuiu, abaixo o comparativo anual: 
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3.1 Gastos anuais com a Folha 
 

Quanto a folha de pagamento desta empresa pública, o valor bruto anual em 2020 

incluindo o décimo terceiro salário foi de R$ 6.642.360,49. Esse total é 1,75% a 

menor que o somatório de 2019 que foi de R$ 6.760.770,60. E 3,48 a menor em 

relação a 2018, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

 

No entanto, em relação ao custo mensal médio por empregado subiu 3,35% 

em 2020 em relação a 2019; já em relação ao ano de 2018 foi a menor, 

considerando a média mensal do quadro de pessoal. 

Segue alguns eventos que impactaram o aumento da folha: 

• Contratação de 03 guardas portuários do quadro efetivo em 2018; 

• Aumento anual de 1% a título de adicional de tempo de serviço aos empregados 

efetivos; 

• Reajuste anual de dissídio coletivo do ano de 2019 (concedido em Fev/2020) no 

percentual de 3,41%; 

• Reajuste anual do dissídio de 2020 em junho, de 1%; 

• Progressões na carreira sobre salário dos empregados efetivos, de 4%; 

• Concessão de FGTS para diretoria executiva no final de 2019; 

• Concessão de funções gratificadas e horas extras. 
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4 DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 No exercício 2020, a Divisão Administrativa atuou no assessoramento a 

Diretoria Administrativa e Financeira de forma opinativa e na elaboração de 

despachos, memorandos visando abertura de processo administrativo para compras 

e contratação de serviços, para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelos 

servidores desta Empresa Pública. 

 Até o presente momento foram abertos pela divisão, 28 (vinte oito) processos 

administrativos, dentre contratação de serviços e aquisições e confeccionados 17 

(dezessete) termos de referência, conforme tabela abaixo: 

Tipo 
2020 TOTA

L 
ANO 

JA
N 

FE
V 

MA
R 

AB
R 

MAI
O 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T OUT NO

V 
DE
Z 

Compras: 
Dispensa 

2   1 1   1     5 

Compras: 
Inexigibilidade 

        1    1 

Compras: 
Licitação 
Adesão a Ata 
de RP- 
Participante 

        1    1 

Compras: 
Licitação Pregão 
Eletrônico 

1      1   1 1  4 

Compras: 
Licitação 
Pregão 
Eletrônico- 
Registro de 
Preço 

        3    3 

Compras: 
Suprimento de 
fundos 

        1    1 

Comunicação: 
Externa 

 1 1   1    1 1 3 3 

Comunicação: 
Interna 

3 1 1   1      3 11 

Gestão de 
Contrato: 
Acompanhamen
to da Execução 

       2 2    7 

Gestão de 
Contrato: 
Pagamento 
Direto a 
Terceiros 

  1          1 

TOTAL MENSAL 6 2 3 1 1 2 1 3 8 2 2 6 37 

Tabela 1 – Divisão Administrativa da SOPH 
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TOTA
L OU

 
NO
V 

DE
Z 

 1 2 19 



 

 Process
o Objeto 

Modalida
de Status 

0040.00
8574/20
20-10 

Contratação de empresa especializada para oferecer assistência tecnológica na 
infraestrutura de informática e telecomunicação da SOPH. 

Dispensa 
de 

Licitação 

Em 
vigênc

ia 

0040.00
9885/20
20-98 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e prestação de 
serviços de manutenção de ar condicionado. 

Pregão 
Eletrônic
o SRP 

Em 
vigênc

ia 
0040.01
4629/20
20-12 

Aquisição de material de consumo 
Pregão 

Eletrônic
o SRP 

Em 
vigênc

ia 
0040.01
4767/20
20-00 

Aquisição de material de expediente 
Pregão 

Eletrônic
o SRP 

Em 
vigênc

ia 

0040.29
7841/20
19-71 

Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa 

Pregão 
Eletrônic
o - SRP 

para Regi
stro de 
Preços 

Em 
vigênc

ia 

0040.14
4541/20
20-24 

Aquisição de Certificado Digital A3 e-CPF 
Dispensa 

de 
Licitação 

Concl
uído 

0040.19
6002/20
20-71 

Aquisição de Certificado Digital A3 e-CPF  
Dispensa 

de 
Licitação 

Concl
uído 

0040.31
3646/20
20-30 

Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de 
software 

Dispensa 
de 

Licitação 

Em 
vigênc

ia 
0040.33
0745/20
20-86 

Aquisição de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Portuário 
Pregão 

Eletrônic
o 

Cance
lado 

0040.35
3656/20
20-16 

Contratação de empresa especializada em serviços laboratoriais. 

Pregão 
Eletrônic
o SRP, 

para Regi
stro de 
Preços 

Em 
Anda
mento 

0040.36
4199/20
20-87 Prestação de serviços de Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamentos 

Multifuncionais Monocromático e Colorido e plotter 

Pregão 
Eletrônic
o SRP, 

para Regi
stro de 
Preços 

Em 
andam
ento 

0040.36
5513/20
20-49 

Aquisição de itens de segurança para atender o Departamento de Fiscalização e 
Operação. 

Pregão 
Eletrônic
o SRP, 

para Regi
stro de 
Preços 

Em 
andam
ento 

0040.36
6494/20
20-78 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postagem de 
correspondência e encomenda. 

Dispensa 
de 

Licitação 

Concl
uído 

0040.37
9943/20
20-48 

Exames Laboratoriais e Saúde Ocupacional 

Pregão 
Eletrônic
o SRP, 

para Regi
stro de 
Preços 

Em 
andam
ento 

0040.38
8181/20
20-71 

Contratação de serviços de consultoria e assessoria contábil 
Pregão 

Eletrônic
o 

Em 
andam
ento 



 

0040.41
0862/20
20-22 

Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil Portuário 
Pregão 

Eletrônic
o 

Em 
andam
ento 

0040.07
5936/20
20-11 

Contratação de profissional para oferecer assistência tecnológica na 
infraestrutura de informática e telecomunicação da SOPH. - 

Sem 
andam
ento 

0040.29
8048/20
20-23 

Sem andamento 
Sem 

andamen
to 

Sem 
andam
ento 

0040.47
4239/20
20-06 

Serviços de auditoria Independente das Demonstrações Contábeis Anuais 
Pregão 

Eletrônic
o 

Em 
andam
ento 

0040.34
5949/20
20-11 

Suprimento de fundos – Leucimar Alves - Concl
uído 

0040.06
6657/20
20-15 

liberação de cadastro de motorista - TICKETLOG - Concl
uído 

0040.09
2490/20
20-48 

Movimentações serviço de manutenção da frota - 
Em 

andam
ento 

0040.22
7674/20
20-35 

Movimentações serviço de manutenção da frota ao Gabinete SOPH. - 
Em 

andam
ento 

0040.01
3401/20
20-13 

Licenciamento anual dos veículos da SOPH junto ao DETRAN/RO, no exercício 
de 2020 - Concl

uído 

0040.01
4585/20
20-21 

Sem andamento 
Sem 

andamen
to 

Sem 
andam
ento 

0040.02
3483/20
20-04 

Solicitação de dados para confecção de crachá funcional. - Concl
uído 

0040.05
3015/20
20-56 

Sem andamento 
Sem 

andamen
to 

Sem 
andam
ento 

0040.13
2017/20
20-19 

Pessoal - Férias - 
Em 

andam
ento 

0040.23
9604/20
20-20 

Envio de informações para compor o relatório Anual de Controle Interno para 
Prestação de Contas - SERCI - 

Em 
andam
ento 

0040.42
9227/20
20-19 

Abertura de grupo de trabalho com a finalidade de realizar o levantamento da 
aplicação do recurso do Fundo de Investimento e de Desenvolvimento Industrial 
do Estado de Rondônia – FIDER. 

- 
Em 

andam
ento 

0040.46
0968/20
20-77 

Pagamento de DAM (documento de arrecadação Municipal) para abertura 
de processo para baixa de débito junto a SEMFAZ/RO. - Concl

uído 

0040.49
2607/20
20-90 

Envio de informações para compor a Prestação de Contas Anual da SOPH - 
Exercício 2020. - 

Em 
andam
ento 

0040.49
7204/20
20-37 

Levantamento de material de expediente para o exercício 2021. - Concl
uído 

0040.50
1113/20
20-11 

Contratação de empresa para confecção de crachás de identificação funcional. 
Pregão 

Eletrônic
o 

Em 
andam
ento 

0040.34
1578/20
20-07 

Pagamento de taxa para registro e arquivamento da ata de Assembléia Geral 
Ordinária do CONSUP n°. 43, de 23 de julho de 2020, junto à Junta Comercial 
do Estado de Rondônia – JUCER. 

- Concl
uído 

0040.49
6350/20
20-45 

Aquisição e instalação de fechadura para porta da recepção e demais 
setores da SOPH. 

Dispensa 
de 

Licitação 

Concl
uído 



 

0040.50
8587/20
20-86 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço postal de 
correspondência 

Inexigibili
dade 

Em 
andam
ento 

0040.50
9983/20
20-21 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço postal de 
encomenda - Concl

uído 

0040.13
5685/20
20-90 

Pagamento de taxa para registro e arquivamento da ata de Assembléia Geral 
Ordinária do CONSUP - Concl

uído 

 
 

4.1 Ações Pontuais: 
 Foram licitados os serviços de telefonia fixa, onde houve redução do valor 

tarifário, não sendo contratada telefonia móvel para a diretoria, gerando assim uma 

economia aos cofres da empresa. 

 Em conjunto com a Comissão Permanente de Licitações, a Divisão 

Administrativa, se empenhou em gerar processos com o intuito de contratar por meio 

de ata de registro de preços, que diferentemente de uma licitação comum, objetiva 

contratações futuras nos quais os vencedores registram seus preços em ata e 

assumem o compromisso de fornecer os bens e serviços de acordo com os preços 

registrados e conforme a necessidade da Administração Pública. 

 Visando uma maior comodidade e economia, esta Divisão, providenciou a 

abertura de processo objetivando a locação de impressoras multifuncionais 

monocromáticas e colorida, além do plotter para utilização do setor de engenharia 

da SOPH. A locação engloba, insumos (TONNER, cartucho e papel), além das 

manutenções, caso necessite. 

 Procurando atender aos anseios dos colaboradores da empresa, primamos 

pela identificação funcional, adquirindo crachás para a facilitação no ingresso em 

órgãos estaduais, municipais e federais, bem como, no atendimento aos operadores 

portuários e visitantes. 

 Com o advento da pandemia, será licitada a contratação de laboratório de 

análises clínicas, visando a realização de testes para a COVID-19, nos 

colaboradores que apresentarem sintomas do vírus. 

 Finalizamos este relatório firmando o compromisso junto a Administração 

Portuária de buscar sempre melhorias a empresa e aos seus colaboradores, com o 

intuito de continuar a frente de uma gestão de qualidade e efetiva economia ao 

erário. 
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5. PROCESSOS LICITATÓRIOS
A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rond

Comissão Permanente de Licitação, informa através d
período supracitado, houve a re
Administrativos Licitatórios
Empresa Pública. 

Todos os Processos Administrativos Licitatórios, se
rigorosamente os preceitos legais, em especial os r
Lei 10.520/02 (para Pregão), além do Regulamento In
Contratos – RILC desta Empresa Estatal.

Para escolha da modalidade licitatória, leva
aspectos importantes, a saber:

- Características do obje
- Se se trata de bem ou serviço comum;
- Valor da contratação;
- Qual o critério de julgamento das propostas a serem

certame.  
A modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica é semp

para situações que a legisla
gerada por essa modalidade/forma licitatória, o que
para a Administração Pública. Essa valorização da m
constatada quando demonstra
Administrativos Licitatórios realizados

- Pregão Eletrônico: 26(dezenove) processos;
- Pregão Presencial: 2 (um) processos; 
- Dispensa de licitação: 8 (oito) processos; e
- Adesão à Ata de Registro de Preços (SRP): 0

O gráfico abaixo mostra o êxito no ano de 2020 em r
de licitação.  
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PROCESSOS LICITATÓRIOS 
A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rond

Comissão Permanente de Licitação, informa através deste, que durante o 
período supracitado, houve a realização de 38 (trinta e oito) Processos 
Administrativos Licitatórios, com o intuito de atender as necessidades desta 

Todos os Processos Administrativos Licitatórios, se
rigorosamente os preceitos legais, em especial os relativos às 
Lei 10.520/02 (para Pregão), além do Regulamento Interno de Licitações e 

RILC desta Empresa Estatal. 
Para escolha da modalidade licitatória, leva-se em consideração alguns 

aspectos importantes, a saber: 
Características do objeto a ser licitado; 
Se se trata de bem ou serviço comum; 
Valor da contratação; 
Qual o critério de julgamento das propostas a serem apresentadas do 

A modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica é semp
para situações que a legislação permite. Isso se deve à maior competitividade 
gerada por essa modalidade/forma licitatória, o que proporciona maior economia 
para a Administração Pública. Essa valorização da modalidade Pregão, pode ser 
constatada quando demonstra-se a distribuição do total de Processos 

Licitatórios realizados, conforme a seguir: 
Pregão Eletrônico: 26(dezenove) processos; 
Pregão Presencial: 2 (um) processos;  
Dispensa de licitação: 8 (oito) processos; e 
Adesão à Ata de Registro de Preços (SRP): 02 (duas). 

O gráfico abaixo mostra o êxito no ano de 2020 em relação a escolha de modalidade 
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A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, através da 
este, que durante o 

38 (trinta e oito) Processos 
, com o intuito de atender as necessidades desta 

Todos os Processos Administrativos Licitatórios, seguiram 
elativos às Lei 13.3030/16, 

terno de Licitações e 

se em consideração alguns 

 apresentadas do 

A modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica é sempre priorizada, 
ção permite. Isso se deve à maior competitividade 

 proporciona maior economia 
odalidade Pregão, pode ser 

total de Processos 

 
elação a escolha de modalidade 



 

A seguir listamos também a economia gerada com os pregões na 
modalidade eletrônica assim como a ilustração da economia alcançada. 
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Gráfico 3: Economia alcançada a partir dos processos licitat
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OPERAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. OPERAÇÃO 
 

 O Porto Organizado de Porto Velho é o Porto com maior diversidade de 

cargas em Porto Velho, motivado pelas características disponíveis em operação 

como cais flutuante, área para guindastes, rampa Roll-OnRoll-Off, Armazéns, Área 

Alfandegada e área disponíveis para arrendamento portuário. 

 Por isso, a movimentação realizada no Porto é complexa e necessita de maior 

especialização no trabalho portuário, aumentando os critérios utilizados para 

acompanhamento das operações e garantindo o melhoramento das operações 

aumentando a movimentação de cargas pelos métodos modernos apresentados 

pelas empresas operadoras. 

 O Sistema adotado, o LandLord, permite que as empresas adentrem as áreas 

disponíveis para operação portuária garantindo a segurança nas operações e o 

aumento no desempenho das atividades portuárias, com conseqüência na qualidade 

e viabilidade de seus negócios. 

 Assim, é importante que o Porto invista na infraestrutura para que esses 

serviços sejam continuados e que dê chance para que as empresas estabelecidas 

no Porto possam crescer exponencialmente, aumentando vagas de emprego e a 

especialização na área portuária. 

 A modernização é prezada pela autoridade portuária que investe nas suas 

instalações com destaques as novas rampas flutuantes, o recinto alfandegado, a 

nova sede administrativa, o novo gate de entrada com as novas balanças 

rodoviárias de entrada e saída. 

 No que tange a movimentação de cargas nas embarcações, o trabalho 

portuário e os equipamentos utilizados nas operações, a autoridade portuária 

controla e realiza fiscalização diária, mantendo base de dados das atracações, das 

cargas, dos valores tarifários, dos armadores entre outras informações. 

  



 

6.1 CONTROLE DE PESSOAS E VEÍCULOS 
 Existem duas entradas de acesso no Porto Organizado, a guarita 1 com 

acesso pela Avenida Imigrantes e a Guarita 2 com acesso pela Estrada do Terminal. 

 A guarita 1 é acesso de veículos com mercadorias e a guarita 2 é utilizada 

para acesso de pessoas em carros de menor porte, já que possui estrutura que não 

permite passar veículos de grande porte. 

 
Foto 1 - Guarita 1 

 

 
Foto 2 - Guarita 2 



 

 Foi construído o Gate 1 que irá substituir a guarita 1, sendo mais amplo e com 

duas balanças rodoviárias dispostas uma na entrada e outra na saída. Ainda não foi 

substituída definitivamente, pois existe a necessidade de isolar a área com estrutura 

cercada. 

 
Foto 3 - Gate 1 

 No acesso ao cais o controle de pessoas e veículos é realizado por 

funcionário que faz o controle dos usuários que estão acessando o Cais e dos 

veículos de mercadoria, pois há limitação de veículos em operação no Cais Público. 

 
Foto 4  Acesso ao Cais 



 

6.2 PÁTIOS 
Conforme Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ os pátios são 

divididos em cinco pátios, conforme figura abaixo. 

 
Figura 7- divisão dos cinco pátios 

Fonte: PDZ do Porto de Porto Velho de 2019 

Assim os veículos com mercadorias se destinam aos pátios correspondentes 

aguardando para descarga conforme ordem controlada pelo operador portuário. 

 

6.3 SEGURANÇA 

 No Porto Organizado, a segurança é realizada pela guarda portuária que 

controla a entrada e saída de pessoas e veículos, monitoram as áreas de operação, 

auxiliam nas medidas educativas, ambientais e sociais, realizam rondas de 

fiscalização dentre outras atividades. 

 

6.4 Monitoramento com câmeras 

O Porto possui diversas câmeras dispostas que auxiliam no monitoramento e 

servem para garantir a segurança das operações e dos usuários. 



 

Hoje esse monitoramento é controlado na Coordenação

serve também como sala de apoio da guarda portuári

 

6.5 Rondas de Fiscalização

Em virtude do maior controle de pessoas e veículos 

Organizado, as rondas de fiscalização estão sendo r

programação disposta pela Coordenação de Segurança,

vespertino que ao fechar a 

disponíveis para essa atividade.

 

6.6 PROGRAMAÇÃO E AGENDAMENTO DAS OPERAÇÕES

O Porto Organizado ainda não possui sistema portuár

agendamento e a programação das operações, s

manualmente em lousa branca no Departamento de Fisc

 
Foto 5 - Telas do Sistema de Câmeras 

Hoje esse monitoramento é controlado na Coordenação de Segurança que 

serve também como sala de apoio da guarda portuária. 

Rondas de Fiscalização 

Em virtude do maior controle de pessoas e veículos ao adentrar no Porto 

Organizado, as rondas de fiscalização estão sendo realizadas conforme 

programação disposta pela Coordenação de Segurança, preferencialmente no turno 

no que ao fechar a guarita 2 de acesso, ficam mais guardas portuários 

disponíveis para essa atividade. 

PROGRAMAÇÃO E AGENDAMENTO DAS OPERAÇÕES

O Porto Organizado ainda não possui sistema portuár

agendamento e a programação das operações, sendo realizado ainda na 

manualmente em lousa branca no Departamento de Fiscalização e Operação.

 

Hoje esse monitoramento é controlado na Coordenação de Segurança que 

ao adentrar no Porto 

Organizado, as rondas de fiscalização estão sendo realizadas conforme 

 preferencialmente no turno 

2 de acesso, ficam mais guardas portuários 

PROGRAMAÇÃO E AGENDAMENTO DAS OPERAÇÕES 

O Porto Organizado ainda não possui sistema portuário que garanta o 

endo realizado ainda na 

alização e Operação. 



 

6.7 Cenário na Pandemia 

É cediço que em virtude da atual pandemia enfrentada diversos tipos de 

serviços realizados pelo setor de fiscalização tiveram que sofrer adequações para 

continuidade desses serviços sem mais prejuízos. 

O serviço portuário é classificado como essencial, por isso, o Departamento 

Operacional não ficou em nenhum momento em regime de home office, contudo, 

alguns funcionários pela situação de grupo de risco tiveram seus afastamentos 

programados diminuindo o número de funcionários dentro das salas. 

O uso de máscara é obrigatório em toda a dependência da SOPH, tanto pelos 

funcionários como colaboradores, sendo também servido de suportes de álcool em 

gel 70% (74,64° INPM) nos corredores, nos acessos, nos relógios de registro de 

ponto de funcionários, bem como de frascos nas salas para higienização de mãos. 

O Controle de Ponto de Funcionários também foi transferido em sua maioria 

para registro por meio de aplicativo que pode ser acessado pelo celular conforme 

localização em GPS para o funcionário registrar sua entrada e saída, evitando 

contato físico em local de grande aglomeração de pessoas e contato a superfícies 

utilizadas por mais pessoas. 

Os agendamentos das operações portuárias agora são realizados por meio 

de e-mail eletrônico e de mensagem por WhatsApp aos técnicos operacionais, 

evitando a circulação e aglomeração de pessoas na sede administrativa da SOPH. 

A partir do agendamento das operações, os demais controles como 

autorização, certificados e demais documentos exigidos para a operação, foram 

todos migrados ao meio eletrônico para que sejam dispostos para a devida 

programação da operação. 

As reuniões foram realizadas online e não sendo possível e imprescindível 

fisicamente, foi seguida a limitação de pessoas conforme decretos de prevenção e 

combate ao Coronavírus, expedido pelo Governo do Estado de Rondônia. 

 

6.8 ARMADORES 
A SOPH e a ANVISA para melhor combater e prevenir a possível 

disseminação de pessoas contaminadas pela COVID-19, foram seguidos protocolos 

de inspeção sanitária mais rigorosos, evitando a saída dos tripulantes da 

embarcação até a devida liberação. 



 

Conforme chegada de comunicação da embarcação os agentes da ANVISA 

realizavam todos os procedimentos necessários e o Porto garantia que a fiscalização 

fosse realizada nos termos da agência reguladora. 

Assim, proibida a circulação dos tripulantes no Porto e havendo necessidade 

da saída de pessoa para realização de compras e refeições, eram autorizadas 

conforme a necessidade.  

 

6.9 OPERADORES PORTUÁRIOS 
Os operadores portuários tiveram que adequar suas operações as medidas 

impostas pelos órgãos de inspeção sanitária e as medidas das atividades permitidas 

como essencial, desde que fossem seguidos os critérios impostos. 

Diversas medidas como uso de máscara obrigatório, álcool 70% para 

higienização de mãos, diminuição de circulação de pessoas, limitação no número de 

pessoas em refeitórios e áreas administrativa, dentre outras, foram dispostas aos 

operadores portuários. 

 

6.10 OPERAÇÃO PORTUÁRIA 
As operações portuárias são controladas e fiscalizadas por funcionários 

lotados no Departamento de Fiscalização e Operação, sendo que o maior controle é 

realizado pelos técnicos que tem o papel de acompanhar as operações no Porto 

Organizado além de outras funções ligadas a operação. 

Esse tipo de acompanhamento é realizado diariamente conforme cada tipo de 

operação, já que as operações dependem de cada tipo de operador portuário e do 

tipo de operação. 

Todas as informações das operações são realizadas por meio de manifestos 

e dispostas posteriormente em ordem de serviço portuária, sendo depois incluídas 

tais informações no Sistema de Desempenho Portuário (SDP) da ANTAQ. 

É possível retirar do SDP dois tipos de relatórios, um de atracação e outro de 

cargas até o limite de um ano. 



 

 
Foto 6 - SDP -Relatórios de Atracação e Cargas 

Assim é possível constatar de forma sucinta as operações ocorridas no Porto 

Organizado conforme os períodos disponíveis, no caso da imagem retirada do 

sistema foram operadas 154 embarcações e movimentado 239.466 toneladas no 

mês de março de 2021. 

No SDP também é possível pelo número de atracação ter todos os dados da 

operação portuária, informações temporais, tarifas portuárias, armadores, 

operadores, cargas movimentadas, sentido, porto de origem e destino, entre outras 

informações. 

Além do SDP, a SOPH realiza diariamente base de dados interna que 

posteriormente são alimentadas no Site do Porto como informações de base de 

estatística de movimentação de cargas, embarcações em operação dentre outras, 

entretanto a SOPH possui site vinculado ao Governo do Estado de Rondônia que 

não permite a realização de mudanças significativas para melhor apresentação 

dessas informações. 

 

6.11 ÁREAS OPERACIONAIS 
 

6.11.1 Cais Flutuante 
Cais Flutuante ligado a uma ponte metálica com movimentação portuária de 

granéis sólidos e carga geral. 

A fiscalização é rotineira no que tange às operações portuárias realizadas, 

seus equipamentos e trabalho portuário. 

 

6.11.2 Roll-On/Roll-Off 
 



 

 Estrutura em concreto com inclinação até a margem do rio, com rampas 

metálicas utilizadas para atracação de embarcações com passagem de veículos 

diretamente na balsa. 

 Para garantir a continuidade das operações em decorrência com a baixa do 

nível do Rio Madeira, paulatinamente é realizada a retirada do acúmulo de 

sedimentos para não ocasionar paralisação da operação por motivos de 

encalhamento ou mesmo redução de calado das embarcações. 

6.11.3 Gruas 
A área das gruas possui uma grua desativada e um MHC utilizado para 

movimentação de cargas de granéis sólidos pertencente à empresa Hermasa e um 

área de movimentação de cargas líquidas através de dutos para o carregamento dos 

caminhões. 

 É acompanhado o carregamento nos veículos que adentram as áreas das 

empresas, controlando a circulação de pessoas e veículos, garantido a segurança 

das operações e evitando o acúmulo de veículos nos pátios. 

 

6.11.4  ARMAZÉM 
 O porto possui dois armazéns utilizados para movimentação e armazenagem 

de cargas, todos estão disponíveis conforme necessidade de cada operação. 

 Conforme conferência e armazenagem da carga, são realizados os 

manifestos para posterior movimentação da carga na embarcação de destino. 

 
Foto 7 -Armazém de Carga Geral 



 

 
Foto 8 - Armazém Lonado 

Fonte: Plano Mestre – Complexo Portuário de Porto Velho 2017 

6.11.5 RECINTO ALFANDEGÁRIO E PÁTIO DE CONTÊINERES 
 
 O Recinto Alfandegário atualmente está em término da edificação, pendentes 

de algumas situações no acabamento para conclusão do empreendimento. 

 O Pátio de Contêineres é o local onde situava o antigo recinto alfandegado 

que por motivo de um sinistro foi derrubado e hoje serve apenas como pátio de 

cargas oriundas para exportação. 

 Nesse local ficam os contêineres com destino para exportação que 

posteriormente serão inspecionados, vistoriados e lacrados. 

 Conforme lançamento no Desempenho Portuário cada contêiner é informado 

com a CE-Mercante com as informações da mercadoria e sua movimentação. 

 

6.12 MANUAL DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA ANTAQ E SOPH 
 Importante mencionar a elaboração do Manual de Fiscalização conjunta da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Unidade Regional de Porto 

Velho e a Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia (SOPH) que servirá de um 

melhor acompanhamento das fiscalizações dos processos de fiscalização. 

 

6.13 PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO - PDZ 
 Em 2020 o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto (PDZ) foi 

aprovado conforme Portaria n. 5.236 de 30 de dezembro de 2019 do Porto 



 

Organizado de Porto Velho e publicado no Diário Oficial da União n. 1, de 2 de 

janeiro de 2020. 

 O PDZ anterior do Porto de Porto Velho de 2010 impedia algumas situações 

do Porto de licitar suas áreas operacionais e novas determinações no que tange a 

infraestrutura portuária. 

 O Plano vigente está conforme a legislação portuária da lei n. 12.815/2013 o 

que perpetuará ao Porto melhorar sua infraestrutura, delimitar áreas de operação, 

novas áreas operacionais e áreas não operacionais, bem como novos investimentos 

com possíveis contratos operacionais. 

 

6.14 NOVOS OPERADORES PORTUÁRIOS 
 As empresas são habilitadas para realizar suas operações no Porto conforme 

portaria n. 111 da Secretaria Nacional dos Portos e Instrução Normativa n. 

02/SOPH/2018, em que elenca diversos critérios para a pré-qualificação portuária. 

 A partir da qualificação como operador portuário, as empresas podem realizar 

suas operações no Porto com regularidade e manter áreas dentro do Porto 

Organizado. 

 No entanto, a Lei n. 12.815/2013 prevê em seu art. 28, II, “c” a 

dispensabilidade da intervenção de operadores portuários em embarcações 

empregadas na navegação interior ou auxiliar. 

 Assim, empresas armadoras poderão realizar suas operações no Porto sem a 

figura do operador portuário no Porto, atentando-se apenas as movimentações de 

cargas. 

 Dois novos operadores portuários foram qualificados em Porto Velho em 2020 

com certificado de operador portuário com validade de 5 (cinco) anos, fomentando a 

movimentação de cargas no Porto. 

 

6.15 DESEMPENHO OPERACIONAL 
 
A movimentação portuária no Porto em 2020 manteve a regularidade em quantidade 

de toneladas movimentadas, entretanto, em virtude de o Rio Madeira apresentar o 

menor nível registrado tais valores podem sofrer modificações. 

 Para melhor comparação o Porto mantém a movimentação de cargas 

operacionais na seguinte proporção conforme tabela abaixo. 

 



 

 
Fonte: SOPH 
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Os produtos operados em granel sólido são soja e fertilizantes de diversos 

tipos como supersimples, cloreto de potássio, uréia entre outros e em granel líquido 

atualmente o produto em cimento asfáltico de petróleo CAP50/70. 

A carga geral é dividida em carga batida, operação em semirreboques e 

contêineres. 

A carga batida é aquela operada em esteiras e empilhadas, podendo ser em 

pallets, nas embarcações para posterior lonamento. 

Os produtos armazenados em semirreboques são em sua maioria 

refrigerados ou congelados como carnes, frangos, frutas, frutas e legumes e 

produtos lacticínios. 

 Já a predominância de produtos em contêineres são madeira, minério, 

algodão, café e couro. Em contêineres os produtos são todos para exportação com 

transbordo para navios no Amazonas.  

 

6.16 TARIFA PORTUÁRIA 

Os valores utilizados pelo Porto são mediante tarifa portuária e tais valores 

estavam defasados desde 2015, quando houve o último reajuste tarifário para 

diversos portos. 

A tarifa portuária do Porto de Porto Velho garante as empresas a estabilidade 

de valores nas operações portuárias por mais tempo, já que os valores não seguem 

os valores de mercado que alteram de forma instantânea e na transparência dos 

valores que são disponibilizados tanto no site do Porto como da Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários que detém todas as tarifas portuárias dos Portos 

Organizados do Brasil. 

 

6.16.1 Reajuste Tarifário 

 A ANTAQ possui sistema chamado de Sistema de Procedimentos de 

Regulação Tarifária dos Portos (ProREP) que desde o início de implantação aos 

Portos do Brasil a SOPH ingressou no sistema para que fosse revisto os valores 

tarifários do Porto. 

 O sistema quando iniciou possuía apenas o reajuste tarifário, contudo agora 

foi implantado a revisão tarifária também, a qual o Porto já está em planos de revisar 

a tarifa portuária para melhor adequar a realidade do Porto de Porto Velho. 



 

 Assim, depois da análise das informações enviadas pelo Porto, a agência 

reguladora aprovou no patamar máximo no importe de 25,32% a tarifa do Porto em 

todos os itens solicitados, conforme resolução n. 7.846 da ANTAQ. 

 Tais valores reajustes complementaram a receita que o Porto há tempos 

solicitava, garantindo a manutenção dos serviços que a SOPH disponibiliza e 

melhoria no atendimento das operações no Porto. 

 

6.16.2 Descontos Tarifários 

 Em decorrência do reajuste tarifário alguns valores utilizados pelo Porto, 

superaram os valores de mercado adotado por empresas privadas em equipamentos 

como empilhadeiras. 

 Como o Porto tem dentre seus serviços a disponibilização de equipamentos 

portuários, e tais valores ficaram acima dos utilizados no mercado interno. 

 Para melhor garantir que as empresas que utilizam empilhadeiras no Porto 

não ficassem em prejuízo quanto aos valores dos equipamentos disponibilizados 

pela SOPH, foi garantido descontos que vão de 30% a 50%. 

 Ressalta-se que esses descontos têm validade de 12 (doze) meses, para 

adequação das empresas aos valores da tarifa portuária e verificação de como os 

valores do mercado interno irão se estabelecer durante esse tempo. 

 
6.17 NÍVEL DO RIO 

 O trecho navegável do Rio Madeira possui características que o limita, em 

determinada época do ano, na movimentação de cargas de forma eficiente, já que 

os comboios compostos por embarcações e o número de cargas apresentam menor 

número. 

 Em dados comparativos em janeiro a abril de 2019 o Rio Madeira se 

comportou com características bem semelhantes ao ano de 2020, entretanto a partir 

do mês de maio em diante do ano corrente, o nível do Rio Madeira apresentou níveis 

mais baixos aos visualizados nos últimos 10 (dez) anos anteriores. 

 O Rio Madeira se comporta com as seguintes caracterizas em seu nível com 

16 (dezesseis) metros na cheia do Rio Madeira e 3 (três) metros na baixa, sendo 

que a depender da época tais limites alcançam picos em determinada época para 

mais ou para menos. 



 

 
Fonte: SOPH 

Em dados registrados, o Rio Madeira atingiu seu menor nível em 2020 no dia 

26 de outubro que marcou 1,36 metros, e como maior nível do Rio Madeira em 30 de 

março de 2014 que atingiu a marca de 19,69 metros. 

Assim, a navegação no Rio Madeira composto por embarcação de carga tem 

operação regular quando o rio está em torno de 5 (cinco) metros de profundidade, e 

abaixo disso os comboios compostos por 20 (vinte) embarcações vão compondo 

menor número até o limite de 2 (duas), embarcações com capacidade para 2000 

(duas mil) toneladas vão com menos cargas limitando a metade. 

Além disso diversas praias vão se formando no meio do rio, apresentações de 

formas rochosas, acúmulo de ilhas de dragas (embarcações de draga), aumento da 

pirataria em embarcações, aumento dos dias de viagem das embarcações e 

conseqüente aumento no combustível. 

 Como o Rio Madeira até a foz do Rio Amazonas, compreendido em torno de 

1000 km (mil quilômetros) não possui uma dragagem efetiva, tais características são 

regulares, prejudicando a navegação no Rio Madeira e toda a dependência desse 

mercado logístico. 

 Classificam-se os trimestres de cheia do Rio Madeira os compreendidos por 

fevereiro, março e abril, e os trimestres da baixa do Rio Madeira os meses de 

agosto, setembro e outubro. 

 Ressalta-se que durante todos os meses a navegação no rio de balsas e 

barcaças é possível, entretanto existem diminuições nos comboios de embarcações 

e na quantidade de carga movimentada. 
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6.18 Sistema de Monitoramento Eletrônico 
A implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico fez-se necessário 

a fim de investir em segurança no poligonal, para dar garantia e tranqüilidade aos 

operadores portuários que aqui movimentam suas cargas.  

Neste ínterim, foram instaladas câmeras nas áreas de operação e administrativa, 

com monitoramento em tempo real, infravermelho e banco de dados para análise de 

imagens, sob a coordenação da Guarda Portuária. Facilitando, sobre maneira, o 

desenvolvimento das atividades dos técnicos do setor.  

 

 
Figura 8 - Monitoramento Eletrônico Ro-Ro 

 

 
Figura 9 - Monitoramento Eletrônico cais flutuante 

 



 

 
Figura 10 - Monitoramento Eletrônico pátio das gruas 

 
 

 

6.19 CONSIDERAÇÕES  
 
 O presente relatório demonstra de forma sucinta os procedimentos de 

fiscalização adotados e o acompanhamento das operações realizada em 2020 com 

a continuidade dos serviços do corrente ano. 

 Todos os dados informados no presente relatório são todos aqueles 

consolidados demonstrando a efetividade na execução dos procedimentos de 

fiscalização adotados, bem como da importância do controle das operações no Porto 

Organizado de Porto Velho. 
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7. GESTÃO JURÍDICA 
 

 

 Inicialmente, cumpre esclarecer que a atual composição do corpo jurídico 

desta Coordenadoria se deu com a nomeação do Advogado/Coordenador em 

01/07/2020. Sendo que a Advogada Dra. Luana Lane Sales de Oliveira Neto, 

nomeada em mesma data para compor o Setor foi exonerada a pedido em 

Nov/2020, substituída ato contínuo pelo Dr. Felipe Nadr El Rafihi.  

 

 Assim sendo, este relatório de atividades se baseia nas atividades registradas 

preteritamente na Coordenadoria, com limitação a responsabilidade pelas 

informações aos respectivos períodos de investidura nos referidos cargos. Segue 

(ANEXO) relatório de ações conjuntas (COOJUR/AJCL) após 30 dias da nomeação, 

apresentado a Diretoria, onde se demonstrou de maneira informal o “status quo 

ante” e intervenções imediatas para desafoga mento e liberação de fluxo processual.  

 

 As atribuições da Coordenadoria Jurídica consistem preponderantemente na 

atuação jurídica contenciosa no âmbito da Justiça Federal e Estadual. Destaca-se 

que se existia mais de 141 processos em acompanhamento, cujas temáticas 

envolvem trabalhadores portuários avulsos, empregados da Administração, ações de 

regresso, mandado de segurança, despejo, cobrança entre outros. Contudo, depois 

que ocorreu a nomeação deste, em julho, houveram pedidos de habilitação em mais 

59 processos.  

 

 Já a área tributária, cumpre-nos informar que a Sociedade de Portos e 

Hidrovias do Estado de Rondônia é representada pelo escritório de advocacia 

Arquilau de Paula – Advogados Associados, com atuação em mais de 40 processos 

judiciais e em pleitos administrativos perante o fisco 

 

 

 

 

 

 



 

7.1 ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - AJCL 
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8. GESTÃO AMBIENTAL, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - 
SGAS 
 

 Em tempos de pandemia da COVID-19 em que vivemos, a gestão ambiental 

portuária obteve no dia 05 de junho - dia mundial do meio ambiente, apenas 

representatividade simbólica da conscientização (ver foto), a respeito de preservar 

os recursos naturais, trazendo consigo a semana de atividades ambientais 

suspensa.  

 Na adequação do Setor de Gestão Ambiental, Saúde e Segurança no 

Trabalho e para a fase de renovação futura do licenciamento ambiental do Porto, 

está em andamento a elaboração/ execução do Plano de Emergência Individual 

(P.E.I.) da SOPH, de acordo com a Res. CONAMA 398/2008.  

 Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Hermasa 

Navegações S/A e o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), a SOPH realizou a 

imunização de funcionários da administração portuária, motoristas de caminhões 

que circulam no poligonal e Trabalhadores Avulsos Portuários (TPA’s), atendendo a 

determinação do distanciamento social, para receber a dose da vacina Influenza 

H1N1. Esta Campanha Nacional de Vacinação atendeu a segunda fase do 

calendário do Ministério da Saúde, para proteger de forma antecipada os grupos 

prioritários mais comuns da gripe. Devido à circulação do coronavírus no país, cada 

Estado e Município tem buscado estratégias para diminuir a concentração de 

pessoas, em especial nos serviços de saúde. 

 
Foto 9 - fila de vacinação trabalhadores 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Outras  ações e atividades do setor e suas contribuições:  

1.1 Elaboração e implantação do PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS. 

2.1 Fiscalizações e conscientização sobre o coronavírus com abordagens de 

caminhoneiros e tripulação das balsas vinda de outro Estados e países, foram 

confeccionadas placas com informações, campanhas sobre o tema, restrição na 

circulação de embarcados, uso obrigatório de máscara. 

3.1 Elaboração e implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 

PPRA 2020. 

4.1 Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

2020. 

5.1 Aquisição de bóias salva-vidas com corda e dispositivo de iluminação, para dar 

cumprimento as normas regulamentadoras, bem como, evitar possíveis transtornos 

para aqueles que circulam na Poligonal Portuária. 

6.1 Serviço de recarga de extintores de incêndio, especificados de acordo com a 

classe, tamanho e quantidade. 

7.1 Aquisição de filtros de água e de elementos filtrante (refil) base de carvão ativado 

e prata coloidal, EF 230. 

8.1 Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI, para os trabalhadores 

da SOPH. 
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9. PROJETOS ESPECIAIS
 

9.1 CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM ALFANDEGADO DA SOPH
PROCESSO 

 No exercício de 2020, a obra em questão permaneceu 

mês de janeiro até julho, onde se encontrava com 91

naquele momento, no entanto, 

obra (DOC. SEI 0012568824) a 

Do decorrer dos meses de agosto até dezembro, a obr

%, perfazendo-se de um total de 95,01 % de obra executada no 

anual, restando assim um saldo de R$ 384,594,15 para executar, tendo como

empresa responsável pela a execução a ROCHA COMÉRCI

EPP. 

Figura 11 
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Foto 10 - Construção do Novo Armazém Alfandegado da SOPH

PROJETOS ESPECIAIS 

CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM ALFANDEGADO DA SOPH
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040.034659/2018/21

No exercício de 2020, a obra em questão permaneceu paralisada durante o 

mês de janeiro até julho, onde se encontrava com 91,95 % do contrato executado 

entanto, no dia 03/08/2020, foi emitida a ordem 

obra (DOC. SEI 0012568824) a fim dar continuidade na execução do objeto.

Do decorrer dos meses de agosto até dezembro, a obra teve uma evolução de 3,06 

se de um total de 95,01 % de obra executada no 

um saldo de R$ 384,594,15 para executar, tendo como

empresa responsável pela a execução a ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Figura 11 - Projeto original Armazém de Cargas 

�

Construção do Novo Armazém Alfandegado da SOPH 

CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM ALFANDEGADO DA SOPH -  
ADMINISTRATIVO 0040.034659/2018/21- 

paralisada durante o 

,95 % do contrato executado 

no dia 03/08/2020, foi emitida a ordem de reinício da 

ão do objeto. 

a teve uma evolução de 3,06 

se de um total de 95,01 % de obra executada no final do exercício 

um saldo de R$ 384,594,15 para executar, tendo como 

O E SERVIÇOS LTDA-



 

9.2 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E 
OPERACIONAL DA SOPH

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040.036070/2018/67

 No exercício de 2020, a obra em questão permaneceu 

durante o mês de janeiro até o 

% do contrato executado naquele momento, no 

emitida a ordem de reinício da obra

objeto. Do decorrer dos meses de setembro até dezembro, a o

evolução de 30,15 %, perfazendo

executada no final do exercício anual, restando assim um saldo de

3.101.528,11 para executar, tendo como empresa responsável pela a 

execução a CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

Figura 12 

Foto 11 - Construção da Nova Sede Administrativa da SOPH (obr

 

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E 
DA SOPH  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040.036070/2018/67

No exercício de 2020, a obra em questão permaneceu 

durante o mês de janeiro até o final de agosto, onde se encontrava com 38,67 

% do contrato executado naquele momento, no entanto, no dia 24/08/2020, foi 

emitida a ordem de reinício da obra, a fim dar continuidade na execução do 

Do decorrer dos meses de setembro até dezembro, a o

evolução de 30,15 %, perfazendo-se de um total de 68,82% de obra 

final do exercício anual, restando assim um saldo de

xecutar, tendo como empresa responsável pela a 

execução a CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA-ME. 

Figura 12 - Projeto Sede Administrativa 

Construção da Nova Sede Administrativa da SOPH (obra paralisada)

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040.036070/2018/67 

No exercício de 2020, a obra em questão permaneceu paralisada 

final de agosto, onde se encontrava com 38,67 

no dia 24/08/2020, foi 

dar continuidade na execução do 

Do decorrer dos meses de setembro até dezembro, a obra teve uma 

se de um total de 68,82% de obra 

final do exercício anual, restando assim um saldo de R$ 

xecutar, tendo como empresa responsável pela a 

a paralisada) 



 

Foto 12 - Construção da Nova Sede Administrativa da SOPH (obra em execução) 
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10. GUARDA PORTUÁRIA 
 

Apresenta-se a partir de agora as Atividades da Guarda Portuária com o  

objetivo mostrar os fatos, ações e projetos Porto de Porto Velho/RO, de Janeiro 

de 2019 até a presente data. 

 

Visando à compreensão dos assuntos discorridos o desenvolvimento 

textual foi divido em tópicos, havendo no final a apresentação das 

considerações finais sobre o desempenho das atividades desenvolvidas 

durante esse período. 

 

 
Foto 13 - Guarda Portuária - 2019/2020 

 

A Guarda Portuária 

 

 A Guarda Portuária, Unidade de Segurança do Porto de Porto Velho, 

tem por finalidade precípua planejar, gerenciar e executar os serviços de 

segurança no Porto Organizado de Porto Velho, é atualmente composta por 23 

Guardas Portuários atuando na área portuária no combate a ilícitos, a fim de 

assegurar a preservação da integridade física das pessoas e a manutenção 

das operações portuárias. 

 Em conexão contextual com as atividades da Guarda Portuária, cabe 

lembrar que 2019, foi um ano de nova gestão e devido a essas mudanças, 

estamos ainda tendo muitas dificuldades em implantar um sistema, que possa 

atender, as necessidades, que temos em controle de acesso ao Porto 

Organizado. Considerado difícil no que tange às questões de segurança, no 



 

que se refere as atividades desenvolvidas neste Complexo Portuário, pois 

tivemos alguns acidentes, sem nenhuma baixa e sequer lesões, mais isso 

mostra que temos que estar sempre alerta, e tomar medidas que venham 

diminuir, amenizar e se possível dirimir, quaisquer riscos  que possam ser 

detectados, mediante um estudo de avaliação de riscos, que são passíveis no 

nosso ambiente de trabalho. Sabemos que dependemos de ordem financeiro-

econômica no âmbito da Administração Portuária, para desenvolver uma 

dinâmica operacional no Porto, e que neste ano tivemos um avanço 

significativo, comparado há anos anteriores, pois desenvolvemos parcerias 

com outros órgãos do governo estadual, como Polícia Militar, Polícia Civil, 

Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e outros que firmaram 

parceria com esta empresa, e até com órgão federal, (polícia federal) que têm 

nos apoiado no nosso porte de armas, que tem sido uma cobrança por parte do 

Ministério Público do Trabalho.  

          O que podemos verificar, é que o ano de 2019, mesmo com todos os 

problemas que tivemos, com acidentes  ainda que sem baixas, a Guarda 

Portuária, conseguiu realizar, suas atividades com devido zelo, dentro da suas 

possibilidades e dos meios que ela dispõe, como viatura para rondas e 

ambulância, para atender nos casos de acidentes, dentro da área do Complexo 

Portuário.   

 Ainda assim, frente as dificuldades apresentadas, a Guarda Portuária 

teve um papel importante,  na conexão de suas atividades junto às do 

Departamento de Fiscalização Operacional,  nas áreas onde atuam os 

Operadores Portuários, onde o risco é iminente por ser uma área bem ampla e 

sempre estar ocupada por caminhões, dificultando a visualização pelo sistema 

de câmeras, mas, temos desenvolvido um trabalho eficiente com os meios que 

dispomos, e acredito que melhoraremos, pois temos buscado nos unir em prol 

da segurança, pois essa atribuição, não é só da Guarda, mais de todos que 

laboram dentro do complexo Portuário, e isso tem mostrado resultado, pois 

sempre teremos alguém olhando possíveis falhas, e passando para que a 

Guarda possa agir. 

 Podemos afirmar com muita convicção que, desde janeiro de 2020, 

tivemos uma melhora relevante, na guarda portuária, contudo sabemos que, na 

segurança não podemos relaxar em momento algum, e temos nos empenhado 



 

em manter um padrão mínimo, pois qualquer descuido, pode ser fatal, vimos a 

necessidade de termos um treinamento, para nos dar uma atualização, que é 

importante na área de segurança, tendo em vista que, a malandragem vem se 

atualizando a cada dia, no entanto em virtude do decreto, muitos órgãos 

parceiros interromperam suas atividades, de cursos e treinamentos por causa 

da pandemia.  

 

10.1 Ocorrências 
 Dentre as ocorrências registradas pela Guarda Portuária, destacam-se 

como as principais os pedidos de  providências de ordem estrutural; o 

atendimento a acidentes e ocorrências de trânsito;  furto na área portuária,  

desacato de motorista para com os guardas portuários de plantão, com 

posterior emissão de relatório para proibição do acesso ao infrator; ocorrência 

de colisão entre carretas, onde a Guaport mediou o acordo entre as partes 

envolvidas; a proibição da entrada de caminhoneiros com acompanhantes, não 

sendo pessoas da  família. Tivemos ainda vários atendimentos de socorro à 

motoristas caminhoneiros, que passaram mal e foram levados, a uma Unidade 

de Pronto Atendimento, mas, mesmo com todo o nosso esforço, em Abril/2019, 

tivemos um óbito de um motorista, que mesmo sendo prestado o socorro, ao 

chegar na Unidade de Pronto Atendimento Dra. Ana Adelaide e após receber 

os primeiros socorros, não resistiu e veio a óbito. 

A guarda fez e está empenhada em fazer seu trabalho, dentro da medida do 

possível, e de acordo com a necessidade do serviço, o seu melhor, e acredito 

que temos alcançado o objetivo que foi proposto.     

 

10.2 Expedição de memorandos 
 

 Foram expedidos memorandos em 2019, sendo que foram dirigidos 

prioritariamente à DIRPRE, aos Guardas Portuários e ao Recursos Humanos. 

O conteúdo textual destes memorandos versam precipuamente sobre pedidos 

de providências, regulamentações do trabalho da Guarda Portuária, 

determinações acerca dos procedimentos operacionais, infrações cometidas 

por trabalhadores, proibições de acesso, escalas de trabalhos, pedido de 

observação aos procedimentos ditados pela Diretoria Executiva à Guarda 

Portuária, dentre outros. Estes memorandos se configuram como principal 



 

ferramenta institucional de comunicação entre a Guarda Portuária e os setores 

da Soph, e muito contribuem para a melhoria da dinâmica operacional da 

Guarda Portuária. 

 

10.3 Projetos 
 Dentre os projetos e avanços no âmbito do trabalho da Guarda 

Portuária, destaca-se a implementação do Monitoramento e controle de acesso 

do Porto Organizado, que tem como finalidade dotar o Porto de estrutura 

moderna de controle de acesso e prover vigilância eletrônica ao complexo 

portuário. Tivemos a implementação do sistema, mas, ele não esta 

funcionando ainda na sua totalidade, pois o projeto inclui os dois acessos, tanto 

para veículos leves, como para a entrada de veículos pesados. O mesmo tem 

por finalidade atender exigências, do órgãos fiscalizadores, tais como; Receita 

Federal e Antaq, que tem constantemente manifestado a exigência do 

cumprimento dessas implantações, para se alinhar com as determinações do 

ISPS-CODE, previstas para todo Porto Organizado. 

 

 Ressalte-se  que esse sistema de controle é fundamental às atividades 

de segurança, incluindo a vigilância nos pátios e áreas dos operadores 

portuários, um controle de acesso informatizado, a interligação da unidade de 

segurança às Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Policia Federal e um 

local adequado para a guarda de armamento, que até o momento não 

dispomos desses meios, que a meu ver, são essenciais, para que esses 

acessos tenham controle e que possamos usar essa ferramenta para melhor 

segurança nossa e das pessoas que estão sob nossa responsabilidade.  

 No tocante ao porte institucional de arma, já foram feitas todas as etapas 

que tinham que ser realizadas, parte psicológica e avaliação técnica de tiro, e 

estamos aguardando  junto à Polícia Federal a emissão do porte de arma, que 

deverá ocorrer ainda nesse mês de novembro, pois o processo já foi finalizado, 

no que dependia da Soph, e agora só depende da Polícia Federal, que tem 

mostrado ser favorável ao nosso pleito, dando celeridade ao processo, 

resolvendo uma problemática que tem sido um gargalo, junto ao Ministério 

Público do Trabalho.  



 

  Em 13 de fevereiro de 2020, recebemos os portes de armas dos 

Guardas Portuários, que fizeram o exames psicotécnicos e a avaliação técnica 

de tiro, porte Institucional válido no Estado de Rondônia por cinco anos, com o 

porte passamos a mais outro objetivo, que era a confecção da identidade 

funcional, que também foi conquistada logo em seguida, pois há muito tempo a 

Guarda precisava de um documento, que tivesse autenticidade e 

reconhecimento, o que foi concretizado com a emissão do porte de arma, pela 

Polícia Federal. 

  Algumas mudanças tiveram que acontecer na área Portuária, em 

razão do Covid-19, principalmente com relação ao acesso, como nos demais 

locais públicos, tivemos que nos alinhar ao Decreto do Governo do Estado, 

restringindo o acesso ao Poligonal, o máximo possível. Uma das medidas 

adotadas, que minimizou muito a proliferação do Covid-19, no nosso 

entendimento, foi a proibição de acompanhantes, aos motoristas que acessam 

ao Porto. Redução de pessoas em locais fechados, uso permanente de 

máscaras, dentro do Poligonal, por todos que transitam no terminal portuário. A 

higienização dos locais, guaritas, balança e viaturas utilizadas pela Guarda 

Portuária, também foram essenciais para conter o vírus, mas, mesmo assim 

tivemos 05 guardas que foram contaminados, mas, cumpriram o protocolo, 

implementado pelo Porto e vencemos sem baixa, precisamos continuar 

combatendo, não podemos baixar a guarda, ainda não acabou.    

 

          Frente ao exposto, foi percebido que as atividades da Guarda Portuária 

foram desenvolvidas de forma satisfatória pela análise do prisma operacional, 

embora as dificuldades enfrentadas pela Administração Portuária, tenham sido 

grandes, temos encarado de forma muito profissional, e temos encontrado 

soluções que tem atendido esses embaraços, que tem surgido no cotidiano.  

 Mesmo diante de todas as dificuldades, queremos ressaltar algumas 

realizações que se fizeram neste ano, dentre elas; o Curso de Brigadista em 

Combate a Incêndios, evento realizado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, 

no qual participamos como convidados, o mesmo Curso também realizado pelo 

Ministério Público do Trabalho, onde também participamos como convidados 

todos esses aqui na capital e tivemos a realização do Curso de Supervisor de 

Segurança da Guarda Portuária, que foi ministrado na cidade de Santos no 



 

Estado de São Paulo, com a participação de dois Guarda Portuários desta 

Empresa, sendo os mesmos; GPs Sandro Hermisson França Silva e Valdevino 

Jorge de Oliveira, que concluíram o curso com ótimo aproveitamento, o que 

acrescenta em muito o conhecimento adquirido, pois o curso é muito 

requisitado, por todos os Portos do Brasil, que enfrentam dificuldades em 

conseguir vagas para a realização dos cursos, daí a importância da realização 

do curso. A conclusão das cancelas eletrônicas na guarita  02, proporcionou a 

Guarda uma melhor dinâmica para o controle de acesso ao Porto Organizado 

de Porto Velho.  

       Em 2020, em decorrência da Pandemia, tivemos que nos adaptar a outra 

rotina de trabalho, o uso obrigatório de máscaras para todos, a utilização de 

álcool em gel com a colocação de reservatórios em locais estratégicos, em 

todo o poligonal. Alguns setores passaram a adotar sistema de home office, 

porém a Guarda Portuária, por ser atividade ostensiva, não aderiu a essa 

modalidade de serviço. No entanto, teve que aderir ao ponto através de 

aplicativo, por exigência do Ministério Público do Trabalho, o que sabemos que 

com certeza, evitou a contaminação de muitos colaboradores, todas essa 

medidas adotadas com o objetivo de proteger a saúde e vida de todos os 

nossos colaboradores e parceiros, que atuam no poligonal portuário, temos 

buscado cumprir a determinação do decreto do Governo do Estado, que tem se 

preocupado com a saúde de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

����

����

ANÁLISE 
FINANCEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

11. ANÁLISE FINANCEIRA 
 

11.1 Receitas e comparativo com anos anteriores 
 

A planilha e gráfico abaixo ilustram o faturamento das receitas advindas da 

cobrança de tarifas portuárias no último triênio: 
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Em 2019 houve a melhoria no faturamento (6,37%)da empresa em virtude 

de medidas apontadas no relatório anterior, como: 

 

• Melhoria no controle de fluxo de entrada e saída relativo a estadia; 

• Aumento de novos negócios (carga geral: açúcar, sal, madeira); 

• Aumento das operações já consolidadas (fertilizantes e contêineres); 

• Retirada de gratuidade na estadia e descontos tarifários 

 

Em 2020o aumento foi bem superior (23,18%) além da consolidação das 

medidas apontadas anteriormente, houve o reajuste tarifário publicado em 

Julho/2020 (25,32% na tabela vigente desde 2015) o que impulsionou 

significativo aumento nas receitas. 

 

No entanto, como só foi concedido a partir do segundo semestre/2020, é 

válido comparar que o aumento anual da receita se aproximou ao aumento do 

reajuste (23,18% / 25,32%), muito em decorrência de: 

 

• Fomento a novas cargas (contêineres e carga geral); 

• Aumento das operações já consolidadas (fertilizantes); 

 

 

Além dos trabalhos já desempenhados para a melhoria das receitas das 

empresas, aguarda-se com a licitação de áreas (estimulada com a Aprovação 

do PDZ em 2020), algumas projeções que impactarão nas áreas operacionais 

e financeira do Porto, sendo as principais:  
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Gráfico 3 - Percentual das Receitas 
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11.1.1 Composição da Receita 
 

O total de receita originou-se de 82,68% de serviços portuários à empresa 

HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S A, sendo seguido das empresas 

RONAV  

RONDÔNIA NAVEGAÇÃO LTDA, S. M. TRANSPORTES DE CARGAS E 

DESCARGAS DE MERCADORIA EIRELI, EMAM LOGÍSTICA  LTDA e BDX 

LOGÍSTICA LTDA, sendo suas contribuições na receita auferida de janeiro a 

dezembro de 2020 respectivamente 5,63%, 3,25%, 2,12% e 1,72%, outras 

receitas foram compostas por mais 20 clientes que somadas todas as suas 

participações na receita desta companhia, perfazem um total de 4,29%. 

Observa-se que a empresa Hermasa é responsável por quase 83% de toda a 

receita no exercício de 2020, levantado um sinal de alerta, uma vez que 



 

praticamente a receita por inteiro depende inteiramente da parceria firmada 

com a empresa Hermasa, portanto faz-se necessário planos para captação de 

novos clientes com a mesma média ou até acima da média consumo dos 

serviços portuários, para que assim possa existir uma segurança econômica 

mais garantida. 

 

Entre os anos de 2018 a 2020 não houve alteração significativa na 

composição da receita. 

 

11.1.2 Atividades Executadas Pelo setor Financeiro, Contábil e 
Faturamento 
 

Do Faturamento 

 

� Receber os manifestos e BCO’s, juntamente com as ordens de serviços e 

notas fiscais do DFO para analisar e fazer a solicitação de emissão de fatura;  

� Emitir as ordens de serviços, duplicatas, e boletos bancários, encaminhando as 

cobranças para as devidas empresas;  

� Emitir mapas diários de caixa e faturamento e encaminhar para a contabilidade;  

� Fazer a conciliação bancária e emitir os relatórios de mapa diário de banco;  

� Proceder, relatório diário de recebimento das faturas emitidas;  

� Fazer as cartas de anuências quando solicitadas pelas empresas, após 

certificação de quitação dos títulos protestados;  

� Solicitar assinatura da presidência nas cartas de anuência;  

� Confeccionar relatório de faturamento mensal e encaminhar para contabilidade;  

� Elaborar relatório de faturas recebidas;  

� Elaborar relatório de faturas a receber;  

� Confeccionar relatório mensal das despesas realizadas pela SOPH solicitado 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;  

� Confeccionar relatório mensal das receitas recebidas pela SOPH solicitado 

pela CGE do Estado de Rondônia  

 

 



 

11.1.3 Do Financeiro 
 

� Pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de 

despesa de faturas para pagamento dos prestadores de serviço; 

� Pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de 

despesa de faturas de pagamento de material de consumo ou ativo 

imobilizado; 

� Pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de 

despesa de Folha de pagamento através de processos previamente 

autorizados pelo ordenador de despesa, férias, rescisão e 13º salário; 

� Pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de 

despesa de encargos Trabalhistas, INSS, FGTS, IRRF; 

� Pagamento de despesas relativo a Energia, telefonia 

 

11.1.4 Do Contábil 
  

� Integração com os sistemas de faturamento, fiscal e contábil; 

� Classificação contábil de acordo com as normas do CPC - Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, dos pagamentos efetuados pelo financeiro; 

� Classificação contábil de acordo com as normas do CPC - Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, das faturas emitidas pelo faturamento; 

 

� Classificação contábil de acordo com as normas do CPC - Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, das provisões e obrigações da empresa; 

� Elaboração de balancetes mensais para atender as obrigações relativo ao 

Portal da Transparência, CGE e TCE; 

� Conciliação Bancária; 

� Demonstração de Fluxo de Caixa; 

� Encerramento do exercício; 

� Demonstração de Resultado de Exercício; 

� Fechamento de Balanço Patrimonial; 

� Cumprimento das obrigações acessórias: entrega de Declarações de 

competências Federais. 

 



 

11.2 Despesas  
 
 A planilha abaixo relaciona os grupos de despesas expressos nas 

demonstrações financeiras da SOPH de 2018 a 2020: 

 

DISCRIMINAÇÃO 2018 
Var 

19/18 2019 
Var 

20/19 2020 
Var 
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Dados das Demonstrações de Resultados dos Exercícios de 2018, 2019 e 2020. 

 

Como se vê acima, as  despesas com Pessoal, compõe a maioria do 

desembolso da empresa, apesar de todas as outras despesas serem tão 

fundamentais quanto aos gastos com pessoal, uma vez que ambas as 

despesas são fundamentais e necessárias para a manutenção da empresa. 

 

 

A seguir para melhor compreensão recortados os grupos de despesas e 

custos, responsáveis por praticamente todos os gastos da SOPH: 

 

�
#�
#�������� 0B��C� :C���D� � 0B�C�;�C���D :� 0B�C;��C���D���

���� ���;� ����� �����

<���)(���������
��� � S�D:�=� 5�D;�=�

<���)(���
�%���+������ � � S�D� =�

 



 

A despesa administrativa realizada no ano de 2020 foi de R$ 

6.811.023,06. Houve redução de 3,81%a 2019, e aumento de 2,35% 

comparado a 2018. 

Em 2019 a despesa foi aumentada em razão de acordos trabalhistas e 

outros custos com pessoal, mas em especial esses impactaram de maior 

forma: 

• Rescisão dos 3 Diretores e de comissionados (12) 

 

Além desses gastos não ocorrem em 2020, algumas medidas ajudaram 

a reduzir a despesa total, como: 

• Adequação de verbas trabalhistas como Descanso Semanal Remunerado 

• Advocacia preventiva, com redução de condenações e acordos trabalhistas 

judiciais. 
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As saídas operacionais da SOPH são para custeio com pessoal 

operacional, serviços de serviços de terceiros, insumos e outros custos. 

Diferentemente do exercício em 2019, a partir de 2020 ano estão sendo 

recolhidos o INSS e IRRF relativo aos empregados. 

 

 

Como se viu na tabela, no mesmo sentido, o custeio de operações 

também foi desonerado em 2020. Tanto em comparação a 2019 como 2018. 

As principais metas que promoveram a redução foram: 

• Readequação do quadro de pessoal para a melhoria nos 

trabalhos operacionais; 

• Impossibilidade de realização de cursos presenciais, reduzindo os 

custos de diárias e passagens; 



 

• Paralisação nos pagamentos de Abono Pecuniário de Férias, 

como reflexo do decreto de calamidade emanado, dentre outras. 
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De forma geral, em consequência das medidas anteriormente citadas 

individualmente em cada grupo, houve redução da despesa total da SOPH em 

relação aos últimos 2 (dois) exercícios. 

 

Concentrando os maiores impactos na despesa, temos: 

2019 – Rescisões trabalhistas de Diretores e Comissionados 

2020 – Redução nas diárias e passagens para capacitações e eventos 

externos, adequação de verbas trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 RESULTADOS FINANCEIROS: 2018 – 2019 - 2020 
 
 
Após a confecção e aprovação das as demonstrações contábeis de 2020, 
apresentamos os resultados dos últimos anos: 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: 2018/2019 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: 2019/2020 

 

 

 

Resultados D.R.E 2018 / 2019 / 2020 

0
#����!�������� 50B����C � D��� 0B����C;;�D� � 50B��C���C ��D���

���� ���;� ����� �����

<���)(���������
��� 5� 0B�:�;C���D;�T� 0B�C���C:;�D��U�

<���)(���
�%���+������ 5� � 0B��C;��C���D��T�

 

 

Em uma análise isolada ao resultado final das Demonstrações do 

Resultado do Exercício poderíamos afirmar que 2020 foi o exercício em que a 



 

SOPH apresentou o pior resultado do exercício, mesmo sendo um ano de 

contenção de despesas e cujo faturamento foi o maior do último 

qüinqüênio (2016 a 2020). 

 

Para uma melhor compreensão do Resultado Operacional, devemos 

fazer a distinção das entradas de valores destinados a investimentos 

vinculados (Convênios, Termos de Compromisso, etc.), afinal esses recursos 

têm destinação específica desde a sua respectiva reserva orçamentária e não 

devem ser utilizados como definidores do resultado operacional. A título de 

exemplo os recursos Federais oriundos do Termo de Compromisso DNIT x 

SOPH 03/2014 em 2020 foram totalmente empregados em obras de 

edificações que farão parte do imobilizado do Porto Organizado (bem público 

federal) e não da SOPH (empresa pública do Estado de Rondônia). 

 

Assim sendo, passemos a apurar os resultados operacionais sem a 

contabilização dos recursos de destinação específica: 

 

Ano L/P(*) Resultado D.R.E Recursos 
externos 

Resultado 
operacional 

recursos SOPH 

L/P 

2018 P (R$ 301.505,17) 3.947.723,02(1) (R$ 4.249.228,19) P 

2019 L R$ 196.886,65 4.792.989,91(2) (R$ 4.596.103,26) P 

2020 P (R$ 2.327.482,92) 767.339,80 (3) (R$ 3.094.822,72) P 
* L/P: Lucro / Prejuízo 

(1):
- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R$ 

3.758.890,11; - Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Estadual no 
montante de R$ 188.832,91;(DRE – 2018 – Notas explicativas – item J ) 
 
(2):

- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R$ 
4.475.584,94; - Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Estadual no 
montante de R$ 317.404,97(Notas Explicavas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de 
Dezembro de 2019 – item J ). 
 
(3):

- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R$ R$ 
731.939,80; - Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Estadual no montante 
de R$ R$ 35.400,00 (Notas Explicavas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de 
Dezembro de 2020 – item J). 
 
 Ou seja, excluídas as transferências de destinação vinculada temos em 
2020 um prejuízo menor que nos últimos 2 (dois) exercícios. 
 
 



 

Como explicitado no Relatório Anual de 2019, um ponto inadiável é o 

equilíbrio orçamentário, de forma a melhorar os resultados primários da SOPH, 

para - além de possibilitar melhor resultado financeiro do ano, permitir a 

liquidação de passivos pretéritos decorrentes de resultados negativos 

anteriores explicitados acima. 

 

Com uma das finalidades sendo a de atingir a esse equilíbrio 

orçamentário, foi em 2020 elaborada a peça orçamentária para 2021, que 

apresentamos a seguir. 

 

11.4 ORÇAMENTO 2021 
 Na busca do atendimento as melhores práticas gerenciais, políticas 

públicas setoriais, além do cumprimento da finalidade do papel institucional da 

SOPH desempenhado exclusivamente na administração do Porto Organizado 

de Porto Velho, foi estabelecida como essencial a elaboração da presente peça 

orçamentária, que irá balizar a execução financeira da Empresa para o ano de 

2021. 

 

11.4.1 Objetivo 
 

 O objetivo central da elaboração do presente Orçamento Anual depois 

de estudado e analisado é permitir o acompanhamento e controle constantes e 

periódicos nos diferentes níveis da administração (operacional, tático e 

estratégico) da evolução diária das receitas, despesas, investimentos e 

aplicações de recursos, relacionados ao papel da autoridade portuária e 

atividades operacionais e administrativas vinculadas ao Porto de Porto Velho. 

 

 Além dos princípios previstos na Lei 4.320/64 e na Lei 13.303/2016, art. 

8.º, a elaboração e execução do orçamento anual serão pautadas na gestão 

eficiente, equilíbrio orçamentário, capacidade de investimento, redução de 

passivos pretéritos e mitigação de riscos para passivos futuros. 

 

 

 



 

11.4.2 Metodologia 
 Para elaboração da peça foram estudadas as demonstrações financeiras 

contábeis da SOPH, as variações históricas de custos e despesas, os 

processos de novos negócios e as metas institucionais que venham a causar 

impacto financeiro, seja na busca por recursos como também na redução da 

despesa e investimentos no Porto Organizado. 

 

11.4.3 Material coletado 
 Conforme citado acima, dentre outros relatórios acessórios foram 

estudados(as): 

• Planejamento Estratégico SOPH 2021/2024 

• Demonstrações de Resultados do Exercício de anos anteriores 

• Faturamento anual por clientes e por operações 

• Relatórios Sintéticos e analíticos da folha de pagamento 

• Planos Executivos de áreas específicas (Ambiental, Saúde Ocupacional, 

Segurança e Monitoramento, Operações, Controle de Emergência, Controle de 

Incêndio); 

• Processos de atração de novos negócios (operações portuárias em fase de 

implementações) 

• Reajustes de tarifa portuária de anos anteriores 

• Reajustes de benefícios a empregados anos anteriores 

• Construção da nova sede administrativa e armazém de cargas do Porto 

Organizado 

• Termos de Compromisso, Ajustes de Conduta, Processos de Execução Fiscal 

e Trabalhistas; 

• Licenças prévias, de instalação e operacionais; 

• Projetos vinculados ao Planejamento Estratégico do Estado de Rondônia 

 

 

 

11.4.4 Análise 
  Os dados coletados - por meio de consulta ao material acima 

relacionado - foram estudados por relevância considerando sua fidedignidade, 



 

necessidade, essencialidade, exeqüibilidade, impacto de execução ou 

inexecução e vinculação direta a programas de orçamento externo. 

   

  Evidentemente além de políticas governamentais, institucionais e 

setoriais foram consideradas essenciais aquelas de cumprimento a exigências 

de órgãos reguladores e fiscalizadores da autoridade portuária. 

 

  Também foram consideradas as ações necessárias para a 

manutenção e melhoria constante do negócio portuário, ou seja, aquelas 

relacionadas à estrutura física do equipamento, satisfatórias para o 

desempenho mínimo das atividades de forma perene. 

  

11.4.5 Projeções 
  Projetar, prever, estimar - são formar de buscar evidenciar com 

base em números históricos o valor que possa ser executado, consideradas as 

constantes e variáveis de cada dado. 

  

  Para as projeções orçamentárias da SOPH de 2021, foram - caso 

a caso - feitas ou não, projeções de execução, tais como: 

 

• Receitas - utilizado o faturamento do ano 2020, a manutenção das operações 

daquele ano, o reajuste tarifário de julho/2020, as novas operações com início 

em 2021; 

• Despesas Administrativas - utilizadas as demonstrações financeiras e 

contábeis do ano anterior e considerado o aumento histórico de consumo de 

material, a correção de contratos vinculados a índices econômicos, a previsão 

de crescimento de preços ligados à inflação ou autorizados pelos Entes da 

Federação; 

• Despesas com Pessoal - utilizados dados do último exercício encerrado e 

consideradas as correções salariais obrigatórias - índices de reposição 

financeira, correção de benefícios concedidos em Convenção Coletiva e 

Progressões de empregados de carreira previstas para 2021. 



 

• Faturamento - Novas Operações - consultados os processos de implementação 

de novas operações no Porto Organizado de Porto Velho, através de 

operadores portuários em fase instalação. 

 

 

 

11.4.6 Resultados esperados 
  

 Considerado o papel governamental, setorial, institucional e empresarial 

da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia espera-se que o 

Orçamento Anual 2021, como citado no objetivo, produza o resultado de: 

 

• Maior amplitude do acompanhamento e evolução do Faturamento e receitas da 

Empresa, gerando informações que subsidiem ações necessárias 

• Melhoria e controle das despesas, permitindo capacidade plena de suprimento 

do custeio, investimentos no equipamento portuário vinculados ao negócio da 

SOPH; 

• Obtenção de melhores resultados primários e anuais, com possibilidade da 

manutenção e evolução do negócio, em cumprimento ao papel empresarial, 

institucional, governamental e social da SOPH. 

 

 

  Na busca do atendimento as melhores práticas gerenciais, 

políticas públicas setoriais, além do cumprimento da finalidade do papel 

institucional da SOPH desempenhado exclusivamente na administração do 

Porto Organizado de Porto Velho, foi estabelecida como essencial a 

elaboração da presente peça orçamentária, que irá balizar a execução 

financeira da Empresa para o ano de 2021. 

  

 A seguir, como resultado dos trabalhos acima relatados anexamos o 

Orçamento SOPH 2021: 

 

11.4.7 Consolidação da previsão para 2021 
ANO DESPESAS RECEITAS RESULTADO 



 

 

 

ANEXO - ORÇAMENTO 2021 

 

OPERAÇÕES GERADORAS DE PREVISÃO 
HERMASA ARRENDAMENTO R$ 830.000,00 
HERMASA MOVIMENTAÇÃO R$ 6.320.000,00 
HERMASA ESTADIA GRANEL R$ 495.000,00 
HERMASA MOVIMENTAÇÃO R$ 1.100.000,00 
HERMASA PESAGEM GRANEL R$ 190.000,00 
EMAM R$ 255.000,00 
F.H. R$ 110.000,00 
R. CHAVES R$ 25.800,00 
RONAV R$ 650.000,00 
BDX R$ 200.000,00 
K.C.F. R$ 60.000,00 
CHINA HAIYNG DO BRASIL R$ 484.224,00 
MEGA LOGÍSTICA R$ 1.000,00 
TRANS SANTOS TERC R$ 35.000,00 
AMAZONBIO R$ 15.800,00 
CONEXÃO SERVIÇOS R$ 15.700,00 
S M TRANSPORTES R$ 371.000,00 
J. C. TABOSA FILHO R$ 97.000,00 
RCS COR. DISTRIBUIDORA DE R$ 16.500,00 
M.C.TRANSPORTES R$ 18.900,00 
PROJENAV R$ 4.300,00 
FERTITEX R$ 400.000,00 
OUTROS R$ 250.000,00 
EMENDA PARLAMENTAR R$ 0,00 
TOTAL R$ 11.945.224,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 R$ 11.945.224,00 R$ 11.945.224,00 R$ 0,00 



 

 

DESPESA ANUAL PREVISÃO 
SALÁRIOS, BOLSAS, SUBSÍDIOS E JETONS  R$ 6.200.000,00 
AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ 790.000,00 
13º SALÁRIO R$ 260.000,00 
ABONO PECUNIÁRIO DE 1/3 (10) DIAS R$ 160.000,00 
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 50% R$ 240.000,00 
FGTS MÊS/FGTS REFLEXOS DE FÉRIAS E 13º R$ 440.000,00 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) R$ 1.400.000,00 
PROGRAMA DE ESTÁGIO R$ 12.000,00 
DIÁRIAS R$ 3.600,00 
CURSO E CAPACITAÇÃO R$ 3.000,00 
PASSAGENS AÉREAS R$ 5.800,00 

PIS/COFINS - FATURAMENTO R$ 810.000,00 

ÁGUA e ESGOTO R$ 4.000,00 
ENERGIA  R$ 250.000,00 
TELEFONIA R$ 2.000,00 
CORREIOS R$ 430,00 
PUBLICAÇÕES OFICIAIS E COMERCIAIS R$ 60.000,00 

AUDITORIA R$ 11.800,00 
ASSESSORIA CONTÁBIL R$ 29.400,00 
DRAGAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE R$ 120.000,00 
COMBUSTÍVEIS R$ 6.000,00 
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS R$ 40.000,00 
COLETA DE RESÍDUOS R$ 7.500,00 
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 275.000,00 
CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA R$ 8.500,00 
AQUIS DE MOVEIS E UTENSÍLIOS  R$ 55.000,00 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA R$ 15.439,00 
MATERIAIS DE CONSUMO R$ 7.000,00 
MATERIAL PARA MANUT. DE VEÍCULOS, R$ 50.000,00 
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS E R$ 16.000,00 
MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE AR R$ 25.000,00 
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE R$ 72.000,00 
MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS R$ 50.000,00 
MANUT E CONSERV DE VEÍCULOS R$ 10.000,00 
MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS MOVEIS E R$ 15.000,00 
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS R$ 1.400,00 
SEGURO ANUAL DA INSTALAÇÕES PREDIAL R$ 5.000,00 
SEGURO ANUAL EQUIPAMENTOS R$ 14.000,00 
SEGURO ANUAL VEÍCULOS R$ 7.200,00 
SEGURO ANUAL RESPONSABILIDADE CIVIL R$ 53.800,00 
SEGUROS DE VIDA R$ 21.000,00 

IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A R$ 250.000,00 
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA R$ 17.900,00 

AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - R$ 15.455,00 
AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - R$ 35.000,00 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS R$ 50.000,00 
TOTAL= R$ 11.945.224,00 
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12. COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 

12.1 Fluxo da Assessoria de Comunicação 

O fluxo de atividades desempenhadas pela Assessoria de Comunicação do 

Porto de Porto Velho é compreendido por eixos:  

 

12.2 Comunicação Externa 

a) Criação de Pautas: De acordo com o calendário do planejamento anual e 

conforme demanda de eventos ou projetos em andamento; 

b) Atendimento à imprensa: motivado por mídia espontânea e provocado com a 

realização de eventos (pautas, entrevistas e autorização de registro de 

imagens); 

c) Planejamento estratégico: publicidade, redes sociais e gerenciamento de crise;  

 

12.3 Comunicação Interna 

a) Criação de artes: Elaboração de capas de relatórios, convites, lonas, e outras 

ilustrações; Criação de apresentações institucionais; Produção Institucional.  

b) Media Training: Treinar e capacitar porta voz da empresa; 

c) Mural de Avisos: Atualização do mural de avisos; Boletim Informativo; 

Atualização do grupo de comunicação interna acerca dos comunicados; 

d) Jornal: Elaboração do Porto Notícias quando da participação em eventos 

institucionais; 

e) Clipagem: Monitoramento e elaboração de relatório; 

f) Registro fotográfico: Produção de imagens conforme demanda; 

g) Atualização de Site: Portal SOPH, Portal da Transparência; 

h) Lei de Acesso à Informação: Gerenciamento do E-sic; 

i) Controle Cidadão: gerenciamento da plataforma pelo Portal da Transparência;  

 

12.4 Assessoria de Comunicação em conjunto com o Gabinete 

a) Revisão de documentos; 

b) Agenda Ambiental Institucional; 

c) Realização de eventos; 

d) Agendamento de reuniões; 

 



 

13. ANÁLISE DE MÍDIA 

A premissa da Assessoria de Comunicação da SOPH é produzir conteúdo que 

gere visibilidade do Porto Público perante a sociedade, stakeholders e 

atendimento das demandas da imprensa, bem como também gerenciar 

possíveis crises e danos que possam ser causados à marca da empresa 

pública quando da publicação de notícias negativas.  

Tais atividades resultam em números positivos de publicações, evidenciando a 

manutenção do bom relacionamento com a imprensa de um modo geral. A 

construção desta relação positiva pode ser percebida ao analisarmos a 

evolução dos conteúdos publicados de 2016 em diante, quando este 

levantamento começou a ser feito.  

 

13.1 Das publicações 
O levantamento prévio das matérias publicadas em 2020 aponta saldo positivo 

quanto à manutenção da imagem institucional do Porto Público de Porto Velho, 

fruto de uma percepção desta diretoria executiva de manter-se proativamente 

aos fatos e quando da necessidade o gerenciamento pontual de eventuais 

crises, minimizando os impactos. 

O levantamento apresentado a seguir é parcial, consta o número de 

publicações e citações referente ao período de janeiro a dezembro de 2020. Os 

números são:  total de 177matérias, sendo que 164 são positivas, 01 neutras e 

12 negativas.  

As publicações de todas essas matérias ocorreram por mídia espontânea, 

quando não há contratação de espaços publicitários para campanhas e assim 

efetivar espaços jornalísticos por cortesia dos veículos de comunicação. Ou 

seja, a SOPH teve ampla divulgação positiva de suas atividades sem que 

houvesse a necessidade de investir algum recurso para essa exposição e que 

a maioria dos temas abordados e replicados pela mídia foram estimulados pela 

assessoria de comunicação da empresa pública.  

 



 

 

 

Entre os principais temas positivos 

2020, podemos apontar: 

• Aniversário de instalação de Porto Velho;

• Aniversário do Porto de Porto Velho;

• Ações preventivas Covid

• Imunização H1N1; 

• Exportação de café robusta amazônico;

 

13.2 Da evolução das publicações

Abaixo apontamos a evolução das publicações da SOPH

 

Gráfico 4  - Publicações em 2020 

Entre os principais temas positivos e neutros abordados no decorrer do ano de 

2020, podemos apontar:  

Aniversário de instalação de Porto Velho; 

Aniversário do Porto de Porto Velho; 

Ações preventivas Covid-19; 

Exportação de café robusta amazônico; 

Da evolução das publicações 

Abaixo apontamos a evolução das publicações da SOPH, desde 2016:
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e neutros abordados no decorrer do ano de 

, desde 2016: 



 

 
Gráfico 5 - Evolução de publicações 

 

Ao analisar a evolução histórica de publicações, podemos perceber a constante 

redução da replicação das matérias ao longo dos anos. Contudo, devemos 

levar em consideração que 2020 foi um ano completamente atípico em função 

da pandemia causada pelo Covid-19. Todos os eventos que fazem parte do 

calendário de atividades do Porto de Porto Velho ou até mesmo eventos 

externos que o Porto participa, como expositor ou visitante,foram cancelados 

ou adiados e a não realização implica diretamente na escassez de conteúdo 

factual. Ainda assim, é oportuno pontuar que todas as publicações não geram 

nenhum custo para a empresa e nunca houve a contratação de espaços 

publicitários com a mídia local ou segmentada a fim de estreitar relacionamento 

ou garantir a divulgação as matérias por cortesia.  

Acerca da contratação de espaço publicitário é necessário pontuar que foi 

adquirido espaço de mídia paga no Anuário Informativo dos Portos nos anos de 

2017, 2018 e 2019.  Este veículo de comunicação tem muita expressividade no 

setor como mídia segmentada, porém para termos ampliação das divulgações 

seria ideal a contratação de outras publicações também.  

Ao longo dos anos também tivemos o surgimento e o avanço de novas 

plataformas de conteúdo e informação, tais como: Facebook, Instagram, 

Spotify, Deezer, Youtube que conseqüentemente dissipam as informações e 

dividem a audiência com outras fontes.  
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Sendo assim, a redução de espaço n

uma situação aceitável em decorrência do cenário qu

A seguir, expomos a análise de mídia desde 2018.

 

13.2.1 Análise de 2018 

O levantamento prévio das matérias publicadas em 20

quanto à manutenção da imagem institucional do Porto

fruto de uma percepção desta diretoria executiva de

aos fatos e quando da necessidade o gerenciamento p

crises, minimizando os impactos.

De janeiro a dezembro de 2018, foram publicadas 

203 são positivas, 06 neutras e 08 negativas

 

Entre os principais temas positivos e neutros abord

primeiro semestre de 2018, pod

• Dragagem do rio Madeira;

• Participação da SOPH na Rondônia Rural Show;

• Participação da SOPH na Intermodal em SP;

• Lançamento do projeto Porto Velho Sport Fishing;

• Simulação para conter derramamento de óleo no rio M

 

13.2.2 Análise de 2019 

O levantamento prévio das matérias publicadas em 20

quanto à manutenção da imagem institucional do Port

Sendo assim, a redução de espaço não deve ser avaliada de forma negativa. É 

uma situação aceitável em decorrência do cenário que tivemos em 2020. 

A seguir, expomos a análise de mídia desde 2018. 

O levantamento prévio das matérias publicadas em 2018 aponta saldo positivo 

uanto à manutenção da imagem institucional do Porto Público de Porto Velho, 

fruto de uma percepção desta diretoria executiva de manter-se proativamente 

aos fatos e quando da necessidade o gerenciamento pontual de eventuais 

crises, minimizando os impactos. 

De janeiro a dezembro de 2018, foram publicadas 217 matérias

203 são positivas, 06 neutras e 08 negativas.  

Gráfico 6  - Publicações em 2019 

Entre os principais temas positivos e neutros abordados no decorrer do 

primeiro semestre de 2018, podemos apontar:  

Dragagem do rio Madeira; 

Participação da SOPH na Rondônia Rural Show; 

Participação da SOPH na Intermodal em SP; 

Lançamento do projeto Porto Velho Sport Fishing; 

Simulação para conter derramamento de óleo no rio Madeira;

O levantamento prévio das matérias publicadas em 2019 aponta saldo positivo 

quanto à manutenção da imagem institucional do Porto Público de Porto Velho, 
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ão deve ser avaliada de forma negativa. É 

e tivemos em 2020.  

18 aponta saldo positivo 

 Público de Porto Velho, 

se proativamente 

ontual de eventuais 

217 matérias, sendo que 

 

ados no decorrer do 

adeira; 

19 aponta saldo positivo 

o Público de Porto Velho, 



 

fruto de uma percepção desta diretoria executiva de

aos fatos e quando da

crises, minimizando os impactos.

De janeiro a dezembro de 2019, foram publicadas 

são positivas, 03 neutras e 

 

Entre os principais temas positivos e neutros abordados no decorrer d

2019, podemos apontar: 

• Dragagem do rio Madeira;

• Participação da SOPH na Rondônia Rural Show;

• Participação da SOPH na Intermodal em SP;

• Realização da 2ª Edição da Capital da Navegação em 

da SOPH; 

• Estiagem do rio Madeira;

 

 

13.3 Realização de Eventos

Como informado anteriormente, os eventos programado

Porto de Porto Velho foram cancelados ou adiados em

não promover aglomeração de pessoas em

de evitar a proliferação do vírus Covid

Ainda não há previsão da retomada da agenda para 20

 

fruto de uma percepção desta diretoria executiva de manter-se proativamente 

aos fatos e quando da necessidade o gerenciamento pontual de eventuais 

crises, minimizando os impactos. 

De janeiro a dezembro de 2019, foram publicadas 207 matérias, sendo que 

neutras e 03 negativas.  

Gráfico 7  - Publicações em 2019 

s temas positivos e neutros abordados no decorrer d

2019, podemos apontar:  

Dragagem do rio Madeira; 

Participação da SOPH na Rondônia Rural Show; 

Participação da SOPH na Intermodal em SP; 

Realização da 2ª Edição da Capital da Navegação em parceria da Fenavega e 

Estiagem do rio Madeira; 

Realização de Eventos 

Como informado anteriormente, os eventos programados no calendário do 

Porto de Porto Velho foram cancelados ou adiados em função da orientação de 

não promover aglomeração de pessoas em espaços fechados ou abertos a fim 

de evitar a proliferação do vírus Covid-19. 

Ainda não há previsão da retomada da agenda para 2021.  
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se proativamente 

necessidade o gerenciamento pontual de eventuais 

matérias, sendo que 201 

 

s temas positivos e neutros abordados no decorrer do ano de 

da Fenavega e 

s no calendário do 

 função da orientação de 

espaços fechados ou abertos a fim 



 

13.4 Redes Sociais 

Desde 2019 foi criado o perfil @PortodePortoVelho no Instagram com intuito de 

fortalecer a marca desta empresa pública junto à sociedade e construir 

relacionamentos duradouros com a criação de uma reputação positiva. 

Desta forma, o Porto Público de Porto velho busca: Consolidação da marca; 

Engajamento com clientes; Prospecção de novos consumidores; Fidelização de 

clientes; Aumento de tráfego; Aumento da satisfação do cliente e por fim, a 

desmistificação da nomenclatura.  

Para tanto, tem sido criado e produzido material direcionado a fim de fomentar 

informações sobre a operacionalização de produtos no rio Madeira.  

 

 

 

 

13.5 Reestruturação do Portal SOPH 

Com intuito de atender às determinações dos órgãos reguladores, tais como 

TCE/RO e Antaq, a Assessoria de Comunicação do Porto de Porto Velho 

empreendeu uma reestruturação do Portal da SOPH 

(http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/) e buscou mantê-lo atualizado, 



 

provocando os setores, constantemente para envio das informações e 

subsídios para tal. 

Dentro de cada eixo principal, foram criadas outras páginas com intuito de 

organizar a disposição da concentração de informações e documentos, visando 

a melhoria da navegabilidade pelo usuário.  

 

O eixo SOBRE contempla:  

 

Figura 13 Eixo SOBRE Portal SOPH 

1. Acesso à Informação; 

2. Despesas; 

3. Receitas; 

4. Pessoal; 

5. Legislação; 

6. Prestação de Contas; 

7. Administração e 

8. Operacional.  

 

O eixo INSTITUCIONAL contempla:  



 

 

Figura 14 - Eixo INSTITUCIONAL Portal SOPH 

1. Missão, Visão e Valores; 

2. Palavra da Diretoria; 

3. Planejamento estratégico; 

4. Áreas e Instalações portuárias disponíveis para Uso Temporário e 

Licitações Simplificadas; 

5. Áreas Passíveis de Arrendamento;  

6. Meio Ambiente;  

7. Planos e Programas; 

8. Projeto Porto Cidade; 

9. Relatório Anual de Atividades. 

 

O eixo LICITAÇÕES contempla:  



 

 

Figura 15 - Eixo LICITAÇÕES Portal SOPH 

 

1. Avisos; 

2. Regulamento Interno de Contratos e Licitações; 

3. Relatórios de Licitações. 

 

Tratativas em conjunto com o SECOM e a SETIC tem sido realizadas com 

intuito de melhorar o layout e a apresentação do Portal, para deixá-lo mais 

comercial.  

 

 

13.6 Produção de material educativo COVID-19 

Produção de artes para fixação de cartazes em locais estratégicos destinado 

aos trabalhadores e ao público externo (clientes).  
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14. CONCLUSÃO 

O mundo inteiro vem sendo afetado desde o final de 2019, mais 

severamente em 2020 e início de 2021 com os impactos da pandemia que 

perduram até os dias atuais. Mais do que receitas, perdemos vidas, milhões de 

vidas ao redor do globo. Mais do que empregos, operações financeiras, foram 

interrompidas histórias, famílias desfeitas e um novo arranjo na forma de 

conviver vem sendo desenvolvido até que estejamos todos livres do mal 

causado pelo novo coronavírus. 

Empresas sucumbiram, empregos foram perdidos, produções foram 

reduzidas, arrecadações foram negativamente impactadas. Mas nem todo o 

somatório de recursos financeiros comprometidos é capaz de pagar uma vida 

sequer dentre todas as que foram perdidas. Solidarizamo-nos com todas as 

famílias que foram e estão sendo afetadas por esta doença que esperamos 

ansiosamente a plena cura mundial. 

Mas, mesmo em meio a tantas perdas, permanecermos firmes é 

preciso, a economia não para, a demanda por alimentos no mundo não cessa, 

a cadeia de suprimentos é um setor essencial para a humanidade e a logística 

atrelada a esta é um requisito para a sua manutenção. 

Como condutor importante dessa cadeia, o setor portuário foi muito 

exigido em 2020: ter cautela, cuidados sanitários e cuidados com as vidas, e ao 

mesmo tempo manter em funcionamento a máquina foram as determinações 

ao redor do planeta. 

No Brasil não foi diferente. Sendo o país um dos maiores produtores 

de matéria prima para processamento de alimentos no mundo foi essencial a 

manutenção da sua produção, escoamento de produtos e todas as atividades 

essenciais ligadas a estas forças motrizes da economia. 

No Porto Público de Porto Velho, nos orgulhamos de termos 

permitido a plenitude do atendimento a nossos clientes, mesmo sendo 

obrigados a reduzir o quadro de colaboradores em trabalho presencial. A 

SOPH foi uma das pioneiras na implementação de normas de conduta, práticas 

inovadores de cuidados sanitários e controle efetivo de medidas destinadas a 

prevenção da disseminação do vírus. 

Mesmo com todos esses esforços, conseguimos permitir o 

crescimento das operações portuárias, o que melhorou os índices financeiros 
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Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH 

  

PRONUNCIAMENTO

 

 

PRONUNCIAMENTO DO CONSELHO SUPERIOR – CONSUP/SOPH

 

O Conselho Superior da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – CONSUP/SOPH no
uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto na Instrução Norma�va nº 013/TCE-RO2004, ar�go 10º, inciso
III, alínea “d” e Decreto n° 5135/1991, art. 36 vem, por meio deste pronunciamento, manifestar aprovação, após
análise e exame do Relatório de Prestação de Contas e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, ra�ficando in totum o conteúdo constante da Ata da 44ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho
Superior da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, corroborado pela Declaração do Conselho Fiscal
– CONFISC/SOPH (ID - 0016851212) Proc. Sei nº. 0040.120573/2021-15.

 

Porto Velho, 22 de Março de 2021.
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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.

Documento assinado eletronicamente por Demargli da Costa Farias, Secretário(a) Adjunto(a), em 22/03/2021, às
12:15, 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.

Documento assinado eletronicamente por EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a) Adjunto(a), em 22/03/2021,
às 12:28, 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.

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Ferreira da Silva, Auxiliar Administra�vo, em 22/03/2021, às
16:42, 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.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente, em 23/03/2021, às
09:28, 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.

Documento assinado eletronicamente por Luis Fernando Pereira da Silva, Secretário(a), em 29/03/2021, às 12:44,
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.

Documento assinado eletronicamente por ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA, Diretor(a), em 05/04/2021, às 16:23,
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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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.

Documento assinado eletronicamente por MARCILIO LEITE LOPES, Secretário(a), em 06/04/2021, às 10:30,
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.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Silva de Araujo, Usuário Externo, em 14/04/2021, às 10:59,
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
0016884279 e o código CRC 3E60A9F4.

Referência: Caso responda este(a) Pronunciamento, indicar expressamente o Processo nº 0040.058334/2021-39 SEI nº 0016884279

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

Conselho Fiscal - SOPH-CF 
  

Parecer nº 2/2021/SOPH-CF

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO EXERCÍCIO DE 2020

 

O Conselho Fiscal da Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia – CONFISC/SOPH, dando seguimento
ao direito que lhe são a�nentes, quais sejam: a de proceder a análise, fiscalização e conferência dos demonstra�vos
contábeis e financeiros, após realizar sua função, e com base no estatuto da sociedade:

 

Apontamos que:

 

A prestação de contas do exercício 2020 é realizada com base na análise compara�va dos balanços e dos processos de
contratos e pagamentos da SOPH, sendo perquirido por este conselho (composição 2020).

 

Destarte, após analisados os processos de contratos e pagamentos, o CONFISC emite parecer trimestral, totalizando
(quatro) no decorrer do ano de 2020.

 

Outrossim, cabe mencionar que as análises efe�vadas em face aos processos auditados foram procedidas
estritamente com base nos documentos constantes nos autos, (processos acessados via Sistema Eletrônico de
Informação - SEI), não abrangendo verificação “in loco”.

 

Ademais, o processamento das análises efe�vadas ocorreu dentro da normalidade, não foram iden�ficados erros ou
fraudes que comprometessem a gestão, e as inconsistências quando pontuadas foram prontamente saneadas, se
referindo na maioria das vezes a procedimentos quanto à tramitação nos processos ou ausência de algum
documento, não sendo capaz de prejudicar o exercício de 2020.

 

Por todo o exposto, encaminhamos as contas da empresa, referente ao exercício 2020, ao Conselho Superior
(CONSULP) da SOPH para apreciação e aprovação, visto que este conselho RECOMENDA A APROVAÇÃO DAS CONTAS
EXERCÍCIO 2020, sem ressalvas ou recomendações.

 

Nestes termos, comprometem-se e reafirmam esses propósitos os conselheiros membros desse CONFISC e
responsáveis pelo trabalho executado.

 

Atenciosamente,

 

Porto Velho, 19 de março de 2021.
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_____________________________________

Rosicley Tavares N. Reis, Presidente do CONFISC

 

______________________________

Deborah Cristhine de Q.C.A.Ferreira,Membro do CONFISC

 

______________________________________

David H. R.Or�z de la Veja, Membro do CONFISC

 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS DE 2019 A 2020.

 

Análise das demonstrações Contábeis;

 

As informações contábeis são muito u�lizadas para se verificar o momento financeiro e patrimonial das empresas.
Porém, para melhor entender estas demonstrações, se faz necessário analisa-las. Esta análise é de fundamental
importância para a contabilidade gerencial, pois é através dos indicadores das análises que gerentes e inves�dores
baseiam suas tomadas de decisão. De acordo com Fagundes et al (2008), “Para que uma en�dade seja analisada e
essa análise espelhe a realidade econômica e financeira, será necessária que as demonstrações contábeis espelhem a
real situação líquida e patrimonial da mesma.” É importante ter em mente que analisar financeira e patrimonialmente
uma empresa não é tarefa simples e que esta deve ser entendida dentro de suas possibilidades e limitações. Além
disso, as informações resultantes das análises são importantes para a administração da empresa. (IUDICIBUS, 2008
p.65). Todas as demonstrações podem e devem ser analisadas, porém, comumente, o Balanço Patrimonial e a
Demonstração de Resultado do Exercício são os principais alvos de indicadores e análises financeiras e patrimoniais,
devido de as mesmas serem mais globais enquanto as demais demonstrações citadas são mais específicas. A forma
mais comum de se realizar estas análises é através da elaboração e interpretação de índices. Esses índices
transformam as informações brutas con�das nas demonstrações contábeis em dados lapidados e mais facilmente
analisáveis.

 

1. BALANÇO PATRIMONIAL 2020

 

O Balanço contábil revela como está o equilíbrio entre o patrimônio da empresa e seu endividamento.

                   

 SITUAÇÃO COMPARATIVA EXERCÍCIO FINANCEIROS 2019/20120:
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Em 31/12/2019, o Patrimônio Líquido da empresa representa 11,96% do passivo total.

 

Em 31/12/2020, o Patrimônio Líquido representa 3,62% do passivo total.

 

Observa-se que não houve reserva de lucro a realizar no ano de 2020 e teve um prejuízo acumulado no valor de R$
1.837.826,67, o que acarretou na diminuição do patrimônio líquido passando de 11,96% no exercício anterior para
3,62% no exercício atual.

 

1.1       Aplicações de capitais

 

Em 31/12/2019, 15,26% dos recursos estavam aplicados no a�vo circulante enquanto 84,74% estavam no a�vo não
circulante. 

 

Em 31/12/2020, 27,43% estavam aplicados no a�vo circulante e 72,57% estavam aplicados no a�vo não circulante.

 

O Capital Circulante Líquido é a diferença entre o a�vo circulante (disponível, contas a receber, estoques e despesas
pagas antecipadamente) e o passivo circulante (fornecedores, contas a pagar e outras exigibilidades do exercício
seguinte).

 

Quando o A�vo Circulante é maior do que o Passivo Circulante, tem-se um Capital Circulante Líquido próprio.

 

Quando o A�vo Circulante é menor do que o Passivo Circulante, tem-se um Capital Circulante Líquido nega�vo ou de
terceiros.

 

No exercício de 2019 o a�vo circulante já apresentava em 21% nega�vo, ou seja, o passivo circulante era maior que o
a�vo circulante, contudo, no exercício de 2020 esse indicador teve seu aumento para 38,27%, o qual reflete um
capital circulante líquido nega�vo ou de terceiros

 

2.  GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

 

O Endividamento, ou Grau de Endividamento, um indicador de saúde financeira semelhante ao índice Capital de
Terceiros/A�vo. Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e a�vo circulante.

 



23/03/2021 SEI/ABC - 0016851212 - Parecer

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18819178&inf… 4/6

3.ÍNDICES CONTABEIS

 

3.1 ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL:

 

A u�lidade desse índice está em apresentar o quanto da dívida total da en�dade pode ser liquidado com a totalidade
de seu a�vo.

 

A fórmula desse índice consiste em dividir o exigível total pelo a�vo total. Quanto menor o índice melhor.

 

 

3.2  ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

 

O índice de liquidez corrente indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Assim, ele mede a
relação entre a�vo circulante e passivo circulante, ou seja, de R$1,00 aplicado em haveres e direitos circulantes
(disponível, valores a receber e estoques), quanto a empresa deve também a curto prazo (duplicatas a pagar,
dividendos, impostos e contribuições sociais, emprés�mos a curto prazo etc.).

 

 

Em 31/12/2019 para cada R$1,00 (um real) de dívida em curto prazo, a empresa possuía em A�vo Circulante R$ 0,21
(Vinte e um centavos) para quitar as mesmas.

 

Em 31/2020 para cada R$1,00 (Um real) de dívida em curto prazo, a empresa possuí R$ 0,38 (Trinta e oito centavos)
para quitar as mesmas.

 

Observa-se um acréscimo nesse índice de liquidez corrente, podendo-se considerar um aumento da capacidade da
empresa quitar suas dívidas a curto prazo, assim como  a existência de um capital de giro líquido nega�vo (a�vo
circulante menor que passivo circulante).

 

3.3 ÍNDICE: LIQUIDEZ GERAL:
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A liquidez geral é um indicador u�lizado para medir a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas
obrigações de curto e longo prazo, com os recursos que possui no seu a�vo circulante.

 

                          

 

Em 31/12/2019, para cada R$ 1,00(Um Real) de dívida em curto e longo prazo a empresa SOPH possuía em A�vo
Circulante e longo prazo 0,28 (vinte e oito centavos) para sua quitação.

 

Em 31/12/2020 esse Índice aumentou e passou a ter 0,37(trinta e sete centavos) para sanar suas dívidas em curto e
longo prazo.

 

3.4. GRAU DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONIO:

 

I P L = A�vo Permanente/Patrimônio líquido X 100

 

O Índice demonstra a proporção do capital próprio da empresa, com poder aquisi�vo teoricamente atualizado, que se
encontra aplicados em imobilizações. Nível de imobilização dos recursos próprios da empresa no volume total
inves�do no a�vo permanente.

 

 

Pra cada R$ 1,00 de capital próprio R$ foi investido R$ 17,74 (Dezessete reais e setenta e Quatro Centavos) em ativo
permanente, quanto mais a empresa investir menos recursos próprios sobrarão, em consequência, maior será a
dependência a capitais de terceiros para o financiamento do Ativo Circulante.

 

3.5. SOLVÊNCIA GERAL

 

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garan�a que a empresa dispõe em A�vos (totais), para pagamento do
total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

 

ISG = A�vo Total (DIVIDIDO POR) {Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}.
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Em 31.12.2019 para cada R$ 1,14 (um Real e quatorze centavos) de a�vo, a empresa possuía R$1,00 (um real) de
dívida, ou seja, estado de solvência.

 

Em 31.12.2020 para cada R$ 1,41 (um Real e quarenta e um centavos) de a�vo, a empresa possuía R$1,00 (um real)
de dívida, ou seja, estado de solvência.

 

No contexto geral, observa-se que o estado de solvência da SOPH teve um acréscimo de 027% em relação ao exercício
anterior, estando em equilíbrio sa�sfatório com o exercício de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS, Fiscal, em 19/03/2021, às
13:46, 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.

Documento assinado eletronicamente por DEBORAH CRISTHINE DE QUEIROZ COSTA ALVES FERREIRA,
Conselheiro(a), em 19/03/2021, às 13:47, 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.

Documento assinado eletronicamente por David Humberto Reyes Or�z de La Vega, Chefe, em 19/03/2021, às
19:37, 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
0016851212 e o código CRC 9FE6F1CF.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0040.120573/2021-15 SEI nº 0016851212
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SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - SOPH 

 

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 

Findo em 31 de dezembro de 2020 

 

 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

(1.1) Com vistas à execução dos trabalhos de auditoria independente, voltada ao exame das 

demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2020, informamos que realizamos 
os trabalhos do SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - 
SOPH, no período de 02 de fevereiro a 28 de maio de 2021.  
 
 
 
(1.2) Os trabalhos foram realizados segundo padrões usuais de auditoria, incluindo, conforme o 
caso, aplicação de testes e exames sobre as operações, livros, registros, documentos e 
posições contábeis e auxiliares em geral, numa base seletiva, na extensão e profundidade 
julgadas necessárias nas circunstâncias. 
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APRESENTAÇÃO 

  
 

Nome Empresarial: CONVICTA Auditores Independentes S/S

Fone: +55 82 3023-0179

CNPJ nº 03.061.922/0001-05

CRC/AL nº 196  I  CVM nº 7.706 I CNAI-PJ nº 062

CVM / SUSEP / BACEN / OCB / IBRACON / IIA Brasil / MPE-AL

Carlos Henrique do Nascimento

Contador - CRC/AL nº 3.376 l CNAI nº 594

Nome Empresarial:
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de

Rondônia - SOPH

Endereço:
Rua Terminal dos Milagres, 400 - Balsa - Panair -

Porto Velho, RO - Cep: 76.801-370

Inscrição: CNPJ nº 02.278.152/0001-86

Diretor Presidente: Fernando César Ramos Parente

Responsável Técnico: Maria Elenita Ferreira do Nascimento

Tec. Contábil - CRC/RO 131/O-6

Empresa de Auditoria 

Entidade Auditada

Endereço:

Inscrições: 

Responsável Técnico:

Rua Dom Vital, 115, Sala 15, Farol, Cep 57.051-200, 

Maceió - Alagoas
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METODOLOGIA DO TRABALHO 
 
 

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC) aplicáveis à auditoria independente, instituídas pelas Resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em consonância com a legislação vigente, 
envolvendo a análise das operações, realizadas juntamente com seus respectivos registros 
contábeis, através da documentação probante e outros procedimentos julgados necessários 
nas circunstâncias, em grau e profundidade suficiente à emissão do relatório de auditoria sobre 
as demonstrações financeiras. 
 

Utilizamos os procedimentos representativos da técnica de seleção de amostragens 
indicada para este tipo de trabalho, inclusive efetuando a análise básica de controles internos 
existentes na Entidade. 
 

Nosso trabalho foi desenvolvido obedecendo a uma linha de ação sequenciada, tendo 
como objetivo precípuo a constatação do atendimento das finalidades, conforme exposto 
abaixo: 

 
a) Planejamento dos trabalhos de auditoria; 

 
b) Contatos com os responsáveis pelas áreas: contábil, administrativa e financeira, 

envolvidos com a movimentação dos recursos, registros contábeis e outros documentos, 
para um melhor entendimento das operações realizadas; 

 
c) Conhecimento e análise das transações praticadas, com a finalidade de conhecer os 

principais fluxos de documentos e informações, bem como as funções básicas de seus 
controles internos operacionais e contábeis; 
 

d) Avaliação dos sistemas básicos de controles internos utilizados, visando a constatação de 
sua segurança, principalmente, no tocante à existência da segregação de funções e 
responsabilidades; 
 

e) Testes das transações escrituradas na contabilidade, com base nos relatórios e 
demonstrativos contábeis, a fim de avaliar a sua consistência e o cumprimento dos 
normativos e dispositivos legais; 
 

f) Quantificação e avaliação realizadas sobre os saldos das rubricas integrantes das 
demonstrações financeiras, visando, com base nos resultados das constatações, 
apresentar este relatório, expressando nossa opinião sobre as demonstrações auditadas; 
e 
 

g) Avaliação da base contábil de continuidade operacional usada pela Administração. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

 
 
 
Ao Diretor Presidente da 
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH 
Porto Velho - Rondônia 
 
 
 
Opinião com ressalvas 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado 
de Rondônia - SOPH, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada 
“base para opinião com ressalvas”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, e acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ. 
 
Base para opinião com ressalvas 
 
(I) No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Entidade não possuía controles 
internos que permitissem confirmar os saldos dos Tributos a Recuperar (nota explicativa nº 06), 
no ativo circulante, no valor de R$ 2.740 mil, bem como controles internos que confirmasse o 
saldo do subgrupo de Depósitos Judiciais (nota explicativa nº 07), no ativo não circulante, no 
valor de R$ 2.350 mil. Diante disso, não foi possível, nas circunstâncias,  ainda que por meio 
de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre a adequação dos saldos 
contábeis, bem como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações 
financeiras no exercício findo naquela data. 
 

(II) No  exercício findo  em  31  de dezembro  de  2020, a SOPH não havia realizado 
análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo 
imobilizado (CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e CPC 27 - Ativo 
Imobilizado), registrados no ativo não circulante no montante de R$ 17.779 mil, conforme nota 
explicativa nº 08. A ausência do teste de recuperabilidade de ativos, não permitiu avaliar a 
existência de possíveis perdas desses ativos, quando registrados com valor superior àquele 
passível de ser recuperado por uso ou venda. Portanto, não foi possível, nas circunstâncias, 
ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre os saldos 
dessas contas, bem como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações 
financeiras do exercício findo naquela data. 
 

Geovania Oliveira
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(III) A SOPH no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não possuía informações e 
controles internos, adequados e suficientes, dos Parcelamentos Fiscais apresentados no 
subgrupo de Obrigações Tributárias, no passivo circulante e não circulante, nos montantes de 
R$ 663 mil e R$ 1.614 mil (nota explicativa n° 11), respectivamente, e das suas Obrigações 
Societárias, no passivo não circulante, no montante de R$ 5.238 mil (nota explicativa n° 13), 
representando, assim, limitação do escopo dos nossos trabalhos. Portanto, não foi possível, 
nas circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos 
sobre esses saldos contábeis, bem como os possíveis efeitos possam vir a impactar as 
demonstrações financeiras do exercício findo naquela data.   
 
(IV) No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Entidade não possuía controles 
internos suficientes e adequados que permitissem confirmar o Custo dos Serviços no valor de 
R$ 5.359 mil, conforme nota explicativa nº 16, representando, assim, limitação do escopo dos 
nossos trabalhos. Dessa forma, não foi possível ainda que por meio de procedimentos 
adicionais de auditoria concluirmos sobre a adequação do referido valor, e consequentemente 
os eventuais efeitos que possam vir a impactar as demonstrações financeiras findas naquela 
data. 
 
(V) A Entidade, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não possuía controles 
internos adequados e suficientes, no tocante as provisões e contingências passivas, 
relacionadas as ações trabalhistas, tributárias, cíveis e/ou ambientais (CPC 25 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes), bem como as cartas de circularização dos 
assessores jurídicos próprios e/ou terceirizados respondidas a esta firma de auditoria 
apresentavam limitações quanto a não apresentação dos valores atuais das causas e a não 
apresentação dos prognósticos de perda das ações em tramitação; representando, assim, 
limitação de escopo de nossos trabalhos. Diante disso, não foi possível, nas circunstâncias, 
ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre os saldos das 
provisões passivas não reconhecidas e das contingências passivas, e os respectivos efeitos 
que possam vir a impactar às demonstrações financeiras do exercício findo naquela data. 
 
(VI) Conforme mencionado na nota explicativa n° 14, a SOPH, no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, e de 2019, não corrigiu retrospectivamente os ajustes de exercícios 
anteriores, registrados a débito e a crédito, no patrimônio líquido, nos valores de R$ 296 mil e 
R$ 4.046 mil, respectivamente, nas primeiras demonstrações financeiras autorizados para 
emissão após sua descoberta, para fins de comparabilidade das informações contábeis. Dessa 
forma, no exercício findo naquela data, a Entidade não atendeu ao previsto na CPC 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, no que tange à retificação 
de erros de exercícios anteriores de forma retrospectiva. Portanto, não foi possível, nas 
circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos 
sobre os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações contábeis 
comparativas do exercício findo naquela data. 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à SOPH, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.  

Geovania Oliveira
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Ênfases 
 
COVID-19 
 
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 18, no tocante aos efeitos do COVID-19 sobre 
as demonstrações financeiras. A Administração da SOPH entende que não houve necessidade 
de eventuais mudanças nas premissas e julgamentos atualmente adotados, ou de ajustes nas 
demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2020, e como resultado da 
implementação de medidas de monitoramento constante, a SOPH, estima que manterá 
equilibrado seu fluxo de caixa. Com isso, acredita ter recursos adequados para continuar suas 
operações no curto prazo e médio prazo, deste modo, o pressuposto de going concern foi 
aplicado na preparação das demonstrações financeiras findas naquela data. Nossa opinião não 
apresenta ressalva relacionada a esse assunto. 
 
Prejuízos Acumulados 
 
Chamamos à atenção para o fato que a SOPH, em 31 de dezembro de 2020, apresenta 
prejuízos acumulados, o que vem diminuindo o valor do seu patrimônio líquido. Como exposto 
na nota explicativa 2.2.3., as demonstrações financeiras foram preparadas com o pressuposto 
de continuidade. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 
 
Outro assunto 
 
Revisão dos valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
 
Os valores referentes ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, as demonstrações 
do resultado, os fluxos de caixa e as mutações do patrimônio líquido referentes ao exercício 
findo naquela data, que estão sendo apresentadas pela Administração da SOPH como 
informações suplementares e comparativas, foram auditadas por outros auditores 
independentes que emitiram opinião, em 03 de julho de 2020, com ressalvas: (i) ausência de 
critério de reconhecimento de PECLD, (ii) ausência de realização de teste de recuperabilidade 
nos ativos imobilizados e (iii) ausência de controles internos e de atualização monetária de 
impostos, encargos e taxas retidos na fonte e não pagos. 
 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a SOPH continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
 
Os responsáveis pela administração da SOPH, são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Geovania Oliveira
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

(a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 

(b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade de Portos e 
Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH. Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. 

(c) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade de Portos e Hidrovias 
do Estado de Rondônia - SOPH a não mais se manter em continuidade operacional. 

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 

Maceió/AL, 28 de maio de 2021. 
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C O N V I C T A 
Auditores Independentes S/S 

CRC/AL nº 196 I CVM nº 7.706 I CNAI-PJ nº 062             
 
 
                                                                                                                         

Carlos Henrique do Nascimento 
Contador  

CRC/AL nº 3.376 l CNAI nº 594 
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SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH

CNPJ nº 02.278.152/0001-86

Balanços Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

Ativo Notas 2020 2019 Passivo Notas 2020 2019

Circulante 7.609      3.622      Circulante 19.884    17.248    

Disponibilidades 3 4.029      24           Fornecedores 9 244         438         

Clientes 4 201         246         Obrigações Trabalhistas 10 11.825    9.891      

(-) PECLD 4 (81)          -          Obrigações Tributárias 11 7.670      6.503      

Estoque 5 654         654         Depósitos Caucionados 44           44            

Tributos a Recuperar 6 2.740      2.583      Contas a Pagar 21           21            

Despesas Antecipadas 18            52           Receitas Antecipadas 12 80           351         

Adiantamentos 48            63           

Não Circulante 6.852      3.645      

Não Circulante 20.129    20.108    Obrigações Tributárias 11 1.614      1.519      

Realizável a Longo Prazo 2.350      2.286      Obrigações Societárias 13 5.238      2.126      

Depósitos Judiciais 7 2.350      2.286      

Imobilizado 8 17.779    17.820    Patrimônio Líquido 14 1.002      2.837      

Bens móveis e Benfeitorias 24.816    23.960    Capital Social 2.700      2.700      

(-) Depreciação Acumulada (7.037)     (6.140)     Reserva de Lucros 140         140         

Intangível -          2              Prejuízos Acumulados (1.838)     (3)             

Total do Ativo 27.738 23.730 Total do Passivo 27.738 23.730

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH

CNPJ nº 02.278.152/0001-86

Demonstração de Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

Notas 2020 2019

RECEITA DE SERVIÇOS LÍQUIDA 15 9.655           7.866           

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS 16 (5.359)         (5.564)          

RESULTADO BRUTO 4.296           2.302           

(-) DESPESAS (6.014)         (2.276)          

Administrativas 17 (6.796)         (7.071)          

Outras receitas 782              4.795           

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS (1.718)         26                

RESULTADO FINANCEIRO (413)             171              

(-) Despesas Financeiras (452)             (265)             

(+) Receitas Financeiras 39                436              

RESULTADO DO EXERCÍCIO (2.131)         197              

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH

CNPJ nº 02.278.152/0001-86

Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de  reais)

Nota Capital Social

Reservas de 

Lucros

Prejuízos 

Acumulados

Patrimônio 

Líquido

Saldos em 01 de janeiro de 2019 2.700                140                    3.846                6.686                 

Ajuste de Exercícios Anteriores (4.046)              (4.046)               

Resultado do Exercício 197                   197                    

Saldos em 31 de dezembro de 2019 14 2.700                140                    (3)                      2.837                 

Mutações do Período -                    -                     3.849                3.849                 

Saldos em 01 de janeiro de 2020 2.700                140                    (3)                      2.837                 

Ajuste de Exercícios Anteriores 296                   296                    

Resultado do Exercício (2.131)              (2.131)               

Saldos em 31 de dezembro de 2020 14 2.700                140                    (1.838)              1.002                 

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH

CNPJ nº 02.278.152/0001-86

Demonstração de Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

Notas 2020 2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Resultado do Exercício (2.131)      197          

Ajustes do Lucro do Período

Depreciação e Amortização Líquida 899          902          

Ajuste de Exercícios Anteriores 296          (4.046)      

(-) PECLD 81            -           

Lucro do Exercício Ajustado (855)         (2.947)      

Variação nas Contas Ativas e Passivas 

Ativas (127)         (971)         

Clientes 45            -           

Estoque -           (5)            

Tributos a Recuperar (157)         (260)         

Despesas Antecipadas 34            (49)           

Adiantamentos 15            (27)           

Depósitos Judiciais (64)           (630)         

Passivas 5.843       (5.127)      

Fornecedores (194)         24            

Obrigações Trabalhistas 1.934       5.631       

Obrigações Tributárias 1.262       593          

Depósitos Caucionados -           -           

Contas a Pagar -           (5)            

Receitas Antecipadas (271)         336          

Obrigações Societárias 3.112       (11.706)    

Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 4.861       (9.045)      

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Imobilizado (856)         (4.849)      

Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos (856)         (4.849)      

Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício 4.005       (13.894)    

         Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício 24            13.918     

         Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício 4.029       24            

Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa no Exercício 4.005       (13.894)    

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DE ESTADO DE RONDÔNIA - 
SOPH 

 
CNPJ nº 02.278.152/0001-86 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 
Findas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 
(Em milhares de reais) 

 
 

 
1. Contexto operacional 

 
A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, empresa pública, vinculada à 
Casa Civil da Governadoria, criada pela Lei nº. 729 de 14 de julho de 1997, com jurisdição em todo o 
Estado, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial 
e financeira. Tem por finalidade exercer as funções de Autoridade Portuária no âmbito do Porto 
Organizado de Porto Velho, em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pelo 
Governo do Estado de Rondônia e pelo poder concedente. 

 
2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis. 
 
2.1. Apresentação das demonstrações contábeis 

 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei nº. 6.404/76 – MP 
449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007. 
 
2.2. Principais práticas contábeis adotadas 
 
As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações 
contábeis estão de acordo com a Normas Brasileiras de Contabilidade e as Práticas Contábeis 
Adotadas no Brasil, a Lei nº. 6.404/76, e demais normativos aplicáveis às empresas públicas do setor 
em que a entidade atua. 

 
2.2.1. Moeda funcional de apresentação  

 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados utilizando o real (R$) como sua 
moeda funcional, que também é a sua moeda de apresentação, visto que é a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a entidade atua. 
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2.2.2. Apuração do resultado 
 

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e despesas são reconhecidas na 
apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam de forma simultânea, 
independentemente de seu recebimento ou pagamento.  
 
2.2.3. Continuidade operacional 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas pela administração de acordo a base contábil de 
continuidade operacional, ou seja, com base no pressuposto de que de que a entidade está 
operando e continuará a operar em futuro previsível e de que a administração não pretende liquidar a 
entidade ou interromper suas operações; e envolveu o julgamento, em determinado momento, sobre 
resultados futuros inerentemente incertos de eventos ou condições. 

 
2.2.4. Disponibilidades 
 
As disponibilidades se tratam dos caixas e equivalentes de caixa que incluem dinheiro em caixa, 
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de 
mudança de valor e limites utilizados de conta garantida. 

 
2.2.5. Instrumentos financeiros 
 
Os ativos financeiros mantidos pela entidade, quando aplicável, são classificados sob as seguintes 
categorias:  
 
(a) ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado; (b) ativos financeiros mantidos 
até o vencimento; (c) ativos financeiros disponíveis para venda; e (d) empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou 
contratados. A entidade não possui instrumentos financeiros derivativos.  

 

a)  Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado:  

Os ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado são ativos mantidos para 
negociação, quando adquiridos para esse fim, principalmente no curto prazo.  

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e 
quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. Ganhos e perdas líquidos 
reconhecidos no resultado incorporam os juros auferidos pelo ativo financeiros, sendo incluídos no 
grupo de “Resultado Financeiro”, na demonstração do resultado. 
 

b) Ativos financeiros mantidos até o vencimento:  
 
Compreendem investimentos em determinados ativos financeiros classificados no momento inicial da 
contratação, para serem mantidos até a ata do vencimento, os quais são mensurados ao custo de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com os prazos e as condições 
contratuais, menos eventual perda por valor recuperável, quando aplicável. 
 

Em 31 de dezembro de 2020, a entidade possuía instrumentos financeiros nesta categoria, 
caracterizados pelas contas a receber e aplicações financeiras, às quais são contabilizadas pelos 
valores contratuais de cada operação, sendo deduzidas das estimativas para perdas. 
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c) Ativos financeiros disponíveis para venda  
 

Estão incluídos nesta categoria os ativos financeiros não derivativos, como títulos e/ou ações 
cotadas em mercado ativo ou não cotadas em mercado ativo, mas que possam ter os valores justos 
estimados razoavelmente.  
 

d) Empréstimos e recebíveis  
 

São incluídos nesta classificação os ativos financeiros não derivativos, com recebimentos fixos ou 
determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são 
mensurados pelo valor do custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução do valor recuperável.  A receita de juros é reconhecida através da 
aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de 
juros seria imaterial.  
 
2.2.6. Direitos Realizáveis e Impostos a Recuperar 
 
As contas a receber de clientes estão registradas pelos valores reconhecidos e/ou calculáveis, 
considerada a provisão para créditos de liquidação duvidosa e são oriundas de prestação de serviços 
de infraestrutura portuária, incluídas as rendas de arrendamento e locação. Impostos a recuperar 
referem-se a imposto de renda e contribuição social, bem como os pagamentos de parcelas a título 
de parcelamento do PRT e Pert, rescindidos em 2018, os quais deverão ser recuperados em 
apuração futura de lucros tributáveis, sendo os valores dos parcelamentos pagos, objeto de pedido 
de restituição/compensação juntos a Receita Federal do Brasil. 
 
2.2.7. Almoxarifado 
 
Os estoques de almoxarifado, correspondente aos materiais de consumo, foram avaliados polo custo 
médio de aquisição, observando-se o critério do custo, sendo adquiridos de acordo com o que 
preceitua a Lei n°. 8.666/93. 
 
2.2.8. Depósitos judiciais 
 
Os depósitos são atualizados monetariamente e apresentados com dedução do valor de um 
correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade de resgates dos depósitos, a 
menos que ocorra desfecho favorável da questão para a SOPH. 

 
2.2.9. Bens Patrimoniais com Reserva de Domínio 
 
A empresa detém direitos de usufruto sobre um vasto acervo patrimonial pertencentes à União e a 
Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e infraestrutura - SEDI.  
 
A empresa quando de sua constituição para fins de efetuar suas operações, celebrou Convênio de 
Delegação com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o Estado de Rondônia para a 
administração e exploração do Porto de Porto Velho, o Convenio 006/97. 
 
Também fora objeto do citado convenio, a cessão para usufruto de bens pertencentes à União, e 
conforme clausula oitava, parágrafo Segundo do Convenio 006/97, todos os bens cedidos pela 
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União, bem como, todos os adquiridos durante a vigência do convenio peia SOPH encontra-se 
grafados com clausula de reversão a União. 
Quanta aos bens pertencentes a SEDI estes foram disponibilizados para o usufruto desta entidade 
via Termo de Responsabilidade com o Governo do Estado de Rondônia, onde este faz a cessão sem 
ônus de 05 empilhadeiras e 01 pá carregadeira. 
 
2.2.10. Fornecedor 
 
Representam as obrigações com vencimentos futuros, registrados pelos seus valores de face, 
reconhecidos e/ou calculáveis na data do balanço. 
 
2.2.11. Provisões 

 
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de 
eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja 
provável.  
 
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar 
a obrigação no final de cada período, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à 
obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a 
obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito 
do valor temporal do dinheiro é relevante). 
 
As provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas são atualizadas até as datas dos balanços pelo 
montante estimado das perdas quando prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião 
dos advogados e da Administração da entidade.  
 
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão 
são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o 
reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.  
 
2.2.12. Demais passivos circulantes e não circulantes 
 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e / ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. 
 
2.2.13. Passivos financeiros  

Os passivos financeiros da SOPH são substancialmente representados por fornecedores, 
empréstimos e financiamentos em moeda nacional. Estão demonstrados pelos valores de 
contratação, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou 
cambial incorridos. Quando aplicáveis esses são inicialmente registrados pelo valor justo, líquido dos 
custos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o 
método da taxa de juros efetiva. O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo 
amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. 
 

A SOPH baixa os passivos financeiros somente quando as obrigações são extintas, ou seja, quando 
as obrigações são liquidadas, canceladas ou prescritas. 
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2.2.14. Outras Receitas 
 

O subgrupo de “Outras Receitas” da Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2020 
apresentava as receitas referentes ao investimento em infraestrutura portuária com recursos de 
Subvenção Federal no montante de R$ 732 mil e ao investimento em infraestrutura portuária com 
recursos de Subvenção Estadual no montante de R$ 35 mil. 
 
 
3. Disponibilidades 
 
Estão representados por disponibilidades em moeda nacional, contas bancárias e por aplicações 
financeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento 
igual ou inferior a 90 dias. Em 31 de dezembro de 2020 o saldo estava assim representado: 

 
31/12/2020 31/12/2019

Bancos Conta Movimento 633            3                

Aplicações Financeiras 3.396          21              

Total 4.029          24               
 
4. Clientes e PECLD 

 
Em 31 de dezembro de 2020, as contas a receber e as perdas estimadas com créditos de liquidação 
duvidosa – PECLD, representavam os saldos em aberto junto às partes relacionadas, os quais 
estavam assim representados: 
 

31/12/2020 31/12/2019

Contas a Receber de Partes Relacionadas 201                246                

( - ) EPCLD (81) -                

Total 120                246                 
 
A SOPH não constituiu estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019. 

 
5. Estoques 
 
Em 31 de dezembro de 2020, os estoques da Entidade eram compostos por itens de almoxarifado e 
estavam assim apresentados: 
 

31/12/2020 31/12/2019

Material de Consumo 14             14             

Material Permanente 640           640           

Total 654           654            
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6. Tributos a Recuperar 
 
Em 31 de dezembro de 2020, os Tributos a Recuperar estavam assim representados: 
 

31/12/2020 31/12/2019

IRPJ e CSLL

Contribuição Social - CSLL 72 72

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 160 160

Impostos a Recuperar de Exercícios Anter 568 568

Subtotal 800 800

Tributos Retidos na Fonte

IRRF s/ Aplicações Financeiras 644 644

Imposto a recuperar de Exercícios Anteriores 245 88

Depositos Judicias a Recuperar 1.051 1.051

Subtotal 1.940 1.783

Total 2.740 2.583  
 
7. Depósitos Judiciais 

 
Em 31 de dezembro de 2020 os Depósitos Judiciais estavam compostos da seguinte forma: 
 

31/12/2020 31/12/2019

Trabalhistas - Recursais 382             380              

Depósito Recursal 382             380              

Trabalhistas - Bloqueado 9                617              

Bloqueio Judicial 9                617              

Cível 1.959          1.289           

Deposito Judicial 1.959          1.289           

Total 2.350          2.286            
 

 

8. Imobilizado 
 

O Imobilizado, em 31 de dezembro de 2020, estava assim composto: 
 

31/12/2020 Aquisiçõs Baixas 31/12/2019

Imobilizado 24.816       1.309         (453) 23.960       

Bens em Operação 6.878         54             -            6.824        

Bens - Administração 1.787         3               -            1.784        

Bens da União - Operação 2.117         520           -            1.597        

Bens da União Admnistração 7.267         -            -            7.267        

Imobilizado em Andamento 6.767         732           (453) 6.488        

(-) Depreciação Acumulada (7.038) 22             (920) (6.140)

Total 17.778       1.331         (1.373) 17.820        
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9. Fornecedores 
 

Em 31 de dezembro de 2020, os Fornecedores estavam assim compostos: 
 

31/12/2020 31/12/2019

Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais 244 438

Total 244 438  
 

10. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais e Previdenciários 
 
Em 31 de dezembro de 2020 as obrigações trabalhistas sociais e previdenciárias da Entidade, 
estavam assim representadas: 

 
31/12/2020 31/12/2019

Obrigações Trabalhistas 845            797            

Provisão para Férias 630            594            

Provisão INSS s/ férias 165            156            

Provisão FGTS s/ Férias 50              47              

Encargos Sociais e Previdenciários 8.480         6.715         

INSS a pagar 8.431         6.456         

FGTS a pagar 49              259            

Consignações a Pagar 2.500         2.379         

Consignações a Pagar - Folha de Pagamento 2.500         2.379         

Total 11.825       9.891          
 

11. Obrigações Tributárias 
 
As Obrigações Fiscais, em 31 de dezembro de 2020, estavam representadas da seguinte forma: 

 
Passivo Circulante 31/12/2020 31/12/2019

Tributos Federais a Recolher 7.001       5.859       

Tributos Federais - Terceiros 6              7             

Parcelamentos Fiscais - Federais 663          637          

Subtotal 7.670       6.503       

Passivo Não Circulante

Parcelamentos Fiscais - Federais 1.614       1.519       

Subtotal 1.614       1.519       

Total 9.284       8.022        
 
12. Receitas Antecipadas 
 
As Receitas Antecipadas, em 31 de dezembro de 2020, estavam assim representadas: 
 

31/12/2020 31/12/2019

Adiantamento de Clientes - Receitas de T 80             51             

Adiantamento de Clientes - Receitas de -            300           

Total 80             351            
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13. Obrigações Societárias 
 
Em 31 de dezembro de 2020, as Obrigações Societárias estavam compostas da seguinte maneira: 
 

31/12/2020 31/12/2019

Governo Federal 3.971         703            

Convenio 006/1997 - União/Soph 71              71              

Saldo Patrimonio da União 31              31              

Termo Compromisso SEP nº 003/2014 3.869         601            

Governo Estadual 1.267         1.423         

Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER 1.267         1.423         

Total 5.238         2.126          
 
14. Patrimônio Líquido 
 
A Entidade possuía em 31 de dezembro de 2020 capital social de R$ 2.700 mil (R$ 2.700 mil em 
2019), cujas cotas pertencem ao Governo do Estado de Rondônia. Apurou prejuízo líquido de R$ 
2.131 mil na data-base (R$ 197 mil de lucro em 2019). 
 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Entidade realizou ajustes de exercícios 
anteriores no total de R$ 296 mil (R$ 4.046 negativos em 2019) referentes a: 
 
Ajustes a débito:  
- Ajuste ref. parte Pagamento Guarita com Recursos Próprios;  
 
Ajustes a crédito:  
- Despesas a Recuperar por Decisão Judicial 1369-92.2014.4.01.4100 Fundaf;  
- Reversão de provisão de FGTS;  
- Processo n° 0040.145589/2018-35 Brasil Tecom S/A; 
- Valor de Obras com recursos do Fider. 
 
15. Receita de Serviços Líquida 
 
A Entidade possuía em 31 de dezembro de 2020 receita líquida oriunda das prestações de serviço 
efetuadas, com a seguinte composição: 
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31/12/2020 31/12/2019

RECEITA BRUTA 2.333         1.588         

Receitas da Infraestrutura de Acesso 159            68              

Receitas da Infraestrutura de Acostagem 132            15              

Receitas da Infraestrutura 15              48              

Receitas por Movimentacão de Carga 57              1                

Receitas de Armazenagem 1                2                

Receitas por Utilizacão de Equipamentos 250            96              

Receitas por Diversos Padronizados 1                1                

Receitas com Contratos de Arrendamentos 483            433            

Receitas com Contratos de Uso 1.235         924            

(-) DEDUÇÕES DE VENDAS 5.359         5.564         

(-) Tributos Sobre Serviços 5.359         5.564         

RECEITA DE SERVIÇOS LÍQUIDA 7.692         7.152          
 
16. Custo dos Serviços 
 
Em 31 de dezembro de 2020 os Custos de produtos vendidos possuíam a seguinte composição: 

31/12/2020 31/12/2019

Custos Com Pessoal (4.583) (4.608)

Custos com Serviços (694) (881)

Custos com Materiais (61) (21)

Outros Custos (21) (54)

Total (5.359) (5.564)  
 
17. Despesas Administrativas 
 
Em 31 de dezembro de 2020 as Despesas Administrativas possuíam a seguinte composição: 
 

31/12/2020 31/12/2019

Despesas com Pessoal (4.757)        (5.220)        

Despesas com Serviços de Terceiros (174)           (149)           

Despesas Materiais Administrativo (11)             (9)               

Despesas Gerais (250)           (109)           

Despesas Depreciação e Amortização (899)           (949)           

Despesas com EPCLD (81)             -             

Outras Despesas (a) (624)           (635)           

Total (6.796)        (7.071)         
 
(a) As outras despesas estavam assim representadas: 
 

31/12/2020 31/12/2019

Ajustes de Estoques -            (1)

Doações e Brindes -            (11)

Multas (624) (492)

Despesas c/Eventos -            (3)

Baixa do Ativo Imobilizado -            (128)

Total (624) (635)  
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18. Covid - 19 
 
As medidas de isolamento social decorrentes dessa pandemia afetaram o ambiente econômico 
global. Dentro deste cenário, o momento exige o monitoramento constante das condições de 
mercado e redução de custos. 
 
A Entidade em linha com as orientações e recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, tomou 
providências para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao contágio em 
suas áreas operacionais e administrativas que incluem a adoção de teletrabalho; rigorosa 
higienização dos locais de trabalho, distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) 
específicos, testagem de casos suspeitos e medição de temperatura corporal. 
 
O Governo Federal, por sua vez, implementou uma série de medidas, no país, para fazer frente aos 
efeitos econômicos colaterais, impostos pela pandemia, de dimensões crescentes e ainda incertas 
que paralisaram, em algum momento, as atividades mundiais, com objetivo de auxiliar o setor 
produtivo, dentre as quais se destacam: (i) PIS e Cofins e INSS-Contribuição Patronal - tiveram os 
valores devidos das competências de março a maio de 2020, diferidos para recolhimento em agosto, 
outubro e novembro de 2020, respectivamente; (ii) FGTS - teve o recolhimento das competências de 
março a maio diferidas em seis parcelas iguais a pagar de julho a dezembro de 2020; (iii) Sistema S - 
redução de 50% da alíquota para as competências de abril a junho/2020; e (iv) IOF Crédito – 
redução de 3% para zero nas operações realizadas entre 3 de abril e 2 de outubro de 2020. 
 
A Entidade tem mantido constante monitoramento do cenário atual e dos seus desdobramentos 
sobre o mercado de portos e hidrovias, ressaltando que, diante da gravidade, imprevisibilidade e 
ineditismo do assunto, são necessárias ações de todos os agentes econômicos, de forma a reduzir 
os impactos para a sociedade. 
 
Como resultado da implementação de medidas de monitoramento constante e redução de custos, a 
Entidade, estima que manterá equilibrado seu fluxo de caixa. Com isso, acredita ter recursos 
adequados para continuar suas operações no curto prazo e médio prazo, deste modo, o pressuposto 
de going concern foi aplicado na preparação das demonstrações financeiras findas em 31 de 
dezembro de 2020. 
 
Os impactos da COVID-19 e da alteração no ambiente econômico foram avaliados na preparação 
dessas demonstrações financeiras. A Entidade entende que as informações sobre as estimativas e 
julgamentos relevantes, que requerem elevado nível de julgamento e complexidade em suas 
aplicações, não afetaram materialmente a situação financeira e os resultados da Entidade, inclusive 
tendo sido revisadas para as demonstrações financeiras ora apresentadas, a fim de determinar a 
necessidade (ou não) de eventuais mudanças em premissas e julgamentos decorrentes das atuais 
condições de mercado. A Entidade entendeu que não houve necessidade de eventuais mudanças 
nas premissas e julgamentos atualmente adotados, ou de ajustes nas demonstrações financeiras 
findas em 31 de dezembro de 2020. 
 
Não ocorreram alterações de premissas no reconhecimento dos contratos de receita com clientes; e 
permanece a expectativa de conclusão da obrigação pelo cliente no vencimento de cada título, 
classificada como sendo altamente provável, sujeita apenas ao cumprimento das condições 
precedentes que constam dos contratos. Os clientes não indicaram a intenção de descumprimento 
ou revisão dos termos e condições contratuais assinados, e no âmbito do contencioso jurídico da 
Entidade, não há casos relacionados ao COVID-19 com risco de desembolso financeiro que 
impactem diretamente às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020. 

Geovania Oliveira
Imagem Posicionada
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Diretora Administrativo Financeiro 
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Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
  

RELATÓRIO

 

Ações de Recuperação de Créditos Adotadas no Exercício Financeiro de 2020

 

A sociedade dos Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, adotou ações
com vista a promover a recuperação de créditos, buscando condições mais
favoráveis para a quitação de dívidas com a União, sustentado em regras
transparentes. As medidas implementadas visam equilibrar as dívidas fiscais e
previdenciárias, assim como, recuperar e/ou compensar tributos por imunidade ou
isenção, redução da taxa de juros e mudança de índice de atualização monetária
nas renegociações.
Para dar sustentação ações com vista a promover a recuperação de créditos
foram adotadas 3 (três) linhas de ações a saber:

1. Carteira de Clientes: Cobrança extrajudicial e judicial de clientes
inadimplentes com risco de prescrição, e inscrição em dívida ativa;

Nesse panorama econômico caótico causado pela Pandemia do Covid 19, de baixo
fluxo de caixa, são necessários novos recursos que sustentem a saúde financeira
da empresa. Dentro dessa premissa, a implementação de mecanismo de cobrança
através da criação de estratégia e inteligência de cobrança, por exemplo:
Integração e melhoraria do cadastro de cobrança.
 
Avaliação do estoque dos Clientes inadimplentes em 31.12.2020 no montante de
R$ 181.649,36.
 
Ano/mês 2008 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Acumulado
Janeiro                   -       2.336,35                 -                  -                  -                  -                  -       1.000,00                 -                  -                    -         3.336,35
Fevereiro      1.336,35      2.713,35    1.204,17                 -                  -     1.106,17                 -       1.000,00                 -                  -           900,00        8.260,04
Março      1.336,35      2.336,35    1.204,17                 -                  -                  -                  -       1.000,00       550,00                 -           513,32        6.940,19
Abril      1.336,35      3.090,35    1.204,17                 -        800,00    1.391,59    1.000,00      1.000,00       550,00                 -                    -       10.372,46
Maio      1.336,35      4.370,06    1.204,17                 -                  -                  -     1.000,00      1.000,00       550,00                 -                    -         9.460,58
Junho      1.336,35      1.713,35    1.204,17                 -                  -                  -     1.000,00      1.000,00       550,00    1.100,00                   -         7.903,87
Julho    20.197,44                   -     1.204,17    2.490,35                 -                  -     1.000,00      1.000,00       550,00    1.100,00      4.637,33      32.179,29
Agosto      1.336,35                   -                  -                  -     1.070,66                 -     1.000,00    16.386,56                 -                  -     31.202,67      50.996,24
Setembro      7.464,73                   -                  -                  -                  -                  -     1.000,00    14.605,35                 -                  -                    -       23.070,08
Outubro      1.336,35                   -                  -                  -                  -                  -     1.000,00                   -                  -                  -                    -         2.336,35
Novembro      2.336,35                   -                  -                  -     2.846,16                 -     1.000,00      4.367,60                 -        900,00                   -       11.450,11
Dezembro      2.713,35                   -                  -                  -     1.978,51    3.500,00    1.000,00                   -                  -        900,00      5.251,94      15.343,80
Total =>    42.066,32    16.559,81    7.225,02    2.490,35    6.695,33    5.997,76    9.000,00    42.359,51    2.750,00    4.000,00    42.505,26    181.649,36
 
Abaixo demonstrativo analítico da carteira de clientes cujos créditos a receber
apresentam aspectos avaliados sobre o aspecto de vencimento: vencidas há mais
de 5 (cinco) anos:
 
Ano/mês 2008 2009 2011 2013 2014 2015 Acumulado
Janeiro                   -       2.336,35                 -                  -                  -                  -         2.336,35
Fevereiro      1.336,35      2.713,35    1.204,17                 -                  -     1.106,17        6.360,04
Março      1.336,35      2.336,35    1.204,17                 -                  -                  -         4.876,87
Abril      1.336,35      3.090,35    1.204,17                 -        800,00    1.391,59        7.822,46
Maio      1.336,35      4.370,06    1.204,17                 -                  -                  -         6.910,58
Junho      1.336,35      1.713,35    1.204,17                 -                  -                  -         4.253,87
Julho    20.197,44                   -     1.204,17    2.490,35                 -                  -       23.891,96
Agosto      1.336,35                   -                  -                  -     1.070,66                 -         2.407,01
Setembro      7.464,73                   -                  -                  -                  -                  -         7.464,73
Outubro      1.336,35                   -                  -                  -                  -                  -         1.336,35
Novembro      2.336,35                   -                  -                  -     2.846,16                 -         5.182,51
Dezembro      2.713,35                   -                  -                  -     1.978,51    3.500,00        8.191,86
Total =>    42.066,32    16.559,81    7.225,02    2.490,35    6.695,33    5.997,76      81.034,59
 
Ações adotadas pela Coordenadoria Jurídica-SOPH-COOJUR promoveu Interrupção
da prescrição pela ação de cobrança, extrajudicial e judicial. Destacamos que
a utilização desse mecanismo é de suma importância na inscrição em dívida ativa.
efetuou a avaliação do estoque da dívida dos Clientes inadimplentes com risco de
prescrição (Código Civil, no artigo 205).
 

2. Tributos a recuperar e compensar

A recuperação de crédito tributário pagos indevidamente e/ou a maior. A
recuperação de crédito tributário pode ser feita via administrativa, entretanto é
necessário destacar que o crédito recuperado só pode ser usado para compensar
outros tributos da Receita. A recuperação de crédito tributário, é precedida de
uma revisão tributária, através do cruzamento de diferentes dados e com base na
jurisprudência.
 
Abaixo o detalhamento do estoque de tributos a compensar em 31.12.2020:
 
Especificação Saldo (R$)
Tributos a Compensar e Recuperar 2.740.209,78
Imposto de Renda e Contribuição Social 799.666,65
Tributos Retidos na Fonte 1.940.373,63
 
 
Medidas:

0040.477917/2019-41 - Serviços Advocatícios prestados por profissional
especializado na área Tributária, para defender os interesses da Sociedade
de Portos e Hidrovias - Contrato nº 002/2020/SOPH/RO (1º Termo Aditivo) cujo
objeto tem como finalidade de buscar judicial e administrativamente, a
recuperação e impugnação das dívidas fiscais, federal, estadual e municipal,
inclusive previdenciária, inscrita ou não em dívida ativa, ajuizada ou não da
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CONTRATANTE, praticando todos os atos de defesa dos interesses em juízo de
primeiro grau e nos Tribunais Superiores, assim como na esfera
administrativa e, ainda, exercer a advocacia preventiva tributária.
Processo 0040.037680/2021-83 – Arquelau de Paula Advocacia Tributária -
Relatório de Ações Judiciais – Exercício 2021 (reconhecimento de direito
crédito tributário perante o Fisco Municipal, Estadual e Federal).

 

3. Obrigações fiscais e previdenciárias: Parcelamento, revisão,
imunidade tributária, ações judiciais e planejamento tributário:

 
ESPECIFICAÇÃO SALDO (R$)
Obrigações Fiscais e Previdenciárias 19.553.434,56
Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher 8.076.682,32
INSS a pagar 8.076.682,32
Obrigações Fiscais 9.175.487,33
Tributos Federais a Recolher 6.893.000,79
Tributos Federais - Terceiros 5.633,49
Parcelamentos Fiscais - Federais 2.276.751,31
Tributos Municipais 101,74
Consignações a Pagar - Folha de Pagamento 2.301.264,91
IRRF (Folha de Pagamento) 2.301.264,91
 
Medidas:

Processo 0040.135055/2021-04 – Ofício nº 113/2021/SOPH-GAB revisão dos
parcelamentos dos débitos previdenciários e não previdenciários junto a
Fundação Getúlio Vargas - FGV, em conformidade com os documentos
apresentados pela Assessoria Contábil, (0017025078) e, considerando a
Portaria PGFN/ME nº2381, de 26 de fevereiro de 2021 (0017025263), que tem
como prazo para adesão ao programa até 30/09/2021. (CONTRATO N°
169/PGE-2020);
0040.477917/2019-41 - Serviços Advocatícios prestados por profissional
especializado na área Tributária, para defender os interesses da Sociedade
de Portos e Hidrovias - Contrato nº 002/2020/SOPH/RO (1º Termo Aditivo)
cujo objeto tem como finalidade de buscar judicial e administrativamente, a
recuperação e impugnação das dívidas fiscais, federal, estadual e municipal,
inclusive previdenciária, inscrita ou não em dívida ativa, ajuizada ou não da
CONTRATANTE, praticando todos os atos de defesa dos interesses em juízo de
primeiro grau e nos Tribunais Superiores, assim como na esfera
administrativa e, ainda, exercer a advocacia preventiva tributária.

 
Índices de Liquidez (Ou Solvência)
 
São utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, ou seja,
constituem uma apreciação sobre a capacidade de a empresa saldar seus
compromissos com terceiros (Passivo Exigível).
 
Ativo Circulante    7.609.641,71
Ativo Não Circulante  20.128.718,91

Ativo Total  27.738.360,62
  

Passivo Circulante  19.883.795,58
Passivo Não Circulante    6.852.391,71

Passivo Total  26.736.187,29
  

índice de solvência 1,04
 
 
Isso significa que para cada real devido temos uma sobra de 4 (quatro) centavos.
Ou seja, nossa empresa é solvente.
 
È, o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ELISSANDRA BRASIL DO
CARMO, Diretor(a), em 27/05/2021, às 12:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CESAR RAMOS
PARENTE, Presidente, em 27/05/2021, às 12:16, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0018204584 e o código CRC C4C9E2A7.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº
0040.492607/2020-90 SEI nº 0018204584
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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
SAS – Quadra 5 – Bloco J – Edifício CFC

Brasília/DF – 70070-920
Telefone: (61) 3314-9600

www.cfc.org.br

CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES INDEPENDENTES – CNAI
 

CERTIDÃO DE REGISTRO
Nome: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO
Registro CNAI nº: 594
CRC Nº: AL-003376/O
CPF: 259.126.904-15

 

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no
endereço https://www1.cfc.org.br/sisweb/siscnai/menu.aspx
Código de controle da Certidão: A77775C495

FINALIDADE: Atendimento à Resolução CFC nº 1495/15 (CNAI)

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE CERTIFICA, para os devidos fins, que o(a) contador(a)
acima identificado(a) está inscrito(a) no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) com
habilitação para atuar em auditoria de instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil (BCB) e com
habilitação para atuar em auditoria de instituições reguladas pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP).  

Emitida em: 08/02/2021 11:11:00

Situação cadastral em: 08/02/2021 11:11:00

Certidão válida por 90 (noventa) dias

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.

CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES INDEPENDENTES – CNAI
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SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
 
 

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 

Em conformidade com o art. 8º, inciso VII, da Lei 13.303, 

de 30 de junho de 2016 e com o art. 13, inciso VII, do 

Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho 

Superior da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia – SOPH em sua 44ª Reunião Ordinária realizada 

em 17 de março de 2021, nos termos do artigo 10, II e III 

do Estatuto Social, aprova a presente Política de 

Transações com Partes Relacionadas. 

 

 
IDENTIFICAÇÃO GERAL 

 

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, Empresa Pública do 
Governo do Estado de Rondônia, vinculada à Superintendência de Estado de 
Desenvolvimento e Infraestrutura – SEDI. 

 
Diretor Presidente: Fernando Cesar Ramos Parente 
Diretor Administrativo e Financeiro: Elissandra Brasil do Carmo 
Diretor de Fiscalização e Operação: Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu 

 
CNPJ: 02.278.152/0001-86 
Recepção: (69) 2181-4950 
Gabinete: (69) 2181-4950 
Dir. Financeira: (69) 2181-4963 
Dir. Operação: (69)2181-4959 
www.rondonia.ro.gov.br/soph 
Consórcio Público de Direito Privado 
Convênio n. º 06/1997 – Ministério dos Transportes 
Lei n. º 729/1997 – Lei de autorização da Instituição da SOPH 
Tipo de Atividade: Administrar e desenvolver a rede hidroviária interior e a 
infraestrutura portuária no Estado de Rondônia. 

 

Responsável pela Política: Fernando Cesar Ramos Parente – Diretor Presidente da SOPH 

Telefone (69) 2181-4969 - E-mail: fernandodiretoriasoph@gmail.com 

mailto:gabportopv@gmail.com.br
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Controlador Interno: Adalberto Nery Barbosa 

Telefone (69) 2181-4950 – E-mail: adalbertonery11@gmail.com 

 

Auditores Independentes: 

CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP 

Endereço: Rua Dom Vital, nº 115, Bairro Farol, CEP nº 57.051-200, no município de 

Maceió/AL 

Contato: 82 8835-9197 

 
CONSELHO SUPERIOR – CONSUP 

Conselheiros: 

Diretor Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH 

Fone: (69) 2181-4969 – gabportopv@gmail.com 

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil 

Contato: (69) 3212-8060 / 8061 / 8062 / 8063  e-mail: casacivil.ro.gov@gmail.com 

 

Representante da Classe Trabalhadora 

Contato: (69) 2181-4950 – E-mail: mauriciosilvapv@hotmail.com 
 
 
 

Diretor do Departamento Estadual de Estrada de Rodagem e 
Transporte de Rondônia – DER/RO 

Contato: (69) 3216-1053 E-mail: gabderro@gmail.com 

Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária – 

SEAGRI 

Contato: (69) 3218-2921 E-mail: gabineteseagri@gmail.com 

 

Representante da Classe Patronal do Setor Portuário 

Contato: (69) 3015-0041 E-mail: bdxlogistica@gmail.com 

 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM 

Contato: (69) 3216-1045 / 7312 / FAX: (69) 3216-7312 - SITE/ EMAIL: 

gabinete@sedam.ro.gov.br 

 

Secretário de Finanças do Estado de Rondônia – SEFIN 

Contato: (69) 69) 3211-6100 /RAMAL GAB. 1513 / 1514 / 0800-6474700 
SITE/ EMAIL: gabsefin@sefin.ro.gov.br 

 

Autoridade Marítima – Delegacia Fluvial 

Contato: (69) 3223-3599 / 3224-5310 - E-mail: rodolfo.santos@marinha.mil.br 

mailto:gabportopv@gmail.com.br
mailto:adalbertonery11@gmail.com
mailto:gabportopv@gmail.com
mailto:casacivil.ro.gov@gmail.com
mailto:mauriciosilvapv@hotmail.com
mailto:gabderro@gmail.com
mailto:GABINETESEAGRI@GMAIL.COM
mailto:bdxlogistica@gmail.com
mailto:GABINETE@SEDAM.RO.GOV.BR
mailto:GABSEFIN@SEFIN.RO.GOV.BR
mailto:RODOLFO.SANTOS@MARINHA.MIL.BR


SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH 

 Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Panair – Porto Velho/RO – CEP: 76.801-370 -  (69) 2181-4969 

E-mail: gabportopv@gmail.com.br 

 

 

 

CONSELHO FISCAL 
Contato: (69) 2181-4950 E-mail: cfsoph@gmail.com 
Conselheiros: 
Rosicley Tavares Nascimento Reis 
Deborah Cristhine de Queiroz Costa Alves Ferreira 
David Humberto Reyes Ortiz de La Vega 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso VII, e o Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso VII, determinam 
que a “elaboração e divulgação de política de transações com partes relacionadas, em 
conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade 
e comutatividade, deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de 
Administração”. 

 
Desta forma, a citada Lei (13.303/2016) determina a plena aplicação em relação às empresas 
estatais prestadoras de serviços públicos, assim como as demais, observar as diretrizes da 
norma, no que diz respeito à elaboração de política de transações com partes relacionadas. 

 

2. OBJETIVOS 
 

A presente Política de Transação com Partes Relacionadas foi elaborada nos termos da 
legislação em vigor e estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pela SOPH, 
assegurando a competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade nas 
transações. 

 
Essa Política tem por objetivo: 

 
I. Estabelecer critérios para transações entre partes relacionadas; 
II. Assegurar a transparência e a equidade nas transações e garantir a aderência aos 

preceitos legais e às melhores práticas de governança corporativa; 
III. Definir os procedimentos a serem adotados diante de potencial conflito de 

interesse nas transações entre partes relacionadas; 
IV. Assegurar que, nas transações entre partes relacionadas, a atenção seja direcionada 

para a essência do relacionamento e não meramente para sua forma legal; e, 
V. Garantir que os processos que envolvem transações entre partes relacionadas 

possuam informações rastreáveis, necessárias aos processos fiscalizatórios. 
 

3. ABRANGÊNCIA 
 

Aplica-se a todos os colaboradores da SOPH, com ênfase naqueles que possuem poderes 
delegados de decisão, tais como conselheiros, diretores, superintendentes, gerentes, 
coordenadores, membros de comitês, colegiados, comissões, etc. 

 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REFERÊNCIAS 

 

A Política de Transações com Partes Relacionadas tem como fundamentação legal e normativa 
os seguintes documentos: 

 
I. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades por Ações; 
II. Lei 13.303/16 e Decreto Lei 8.945/16; 
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III. Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, CPC 05 (R1) – Divulgação sobre 
Partes Relacionadas; 

IV. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC – Carta Diretriz sobre 
Transações entre Partes Relacionadas; 

V. Recomendações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM sobre Governança 
Corporativa, de junho 2002; 

VI. Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas; 
VII. Deliberação Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 642/2010, que aprova o 

Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis; 
 

5. CONCEITOS 
 

Para fins previstos nesta Política entende-se por: 
 

I. Administradores/Pessoal chave da Administração: membros do Conselho Superior 
e da Diretoria Executiva. 

II. Comutatividade Contratual: Condição em que a relação é proveitosa para ambas às 
partes, observado todos os fatores relevantes, tais como relação de troca, 
adequação da metodologia de avaliação adotada aos ativos envolvidos, 
razoabilidade das projeções e verificação de alternativas disponíveis no mercado. 

III. Condições de mercado: São aquelas que deverão ser analisadas de maneira prévia 
e posteriormente formalizadas por contrato escrito e assinado, especificando-se 
suas principais características e condições, tais como preço, prazos, garantias, 
condições de rescisão, entre outras. 

IV. Controle conjunto: união entre duas ou mais empresas com alianças estratégicas 
estabelecidas por um objetivo comercial comum, por tempo determinado, sem que 
cada uma delas perca a identidade própria. 

V. Dever de diligência: obrigação do administrador em cumprir suas funções com 
responsabilidade e zelo. 

VI. Dever de lealdade: obrigação dos colaboradores nas negociações comerciais em 
sempre buscar atingir e resguardar o interesse da empresa que representa em 
primeiro plano. 

VII. Influência significativa: Poder de participação em decisões financeiras e/ou 
operacionais de uma entidade, sem controla-la. - Conforme artigo 243 da Lei das 
S/A nº 6.404/76 - presume-se influência significativa quando a investidora for titular 
de 20% (vinte por cento), ou mais, do capital votante da investida, sem controlá-la. 

VIII. Membros próximos da família: são os indivíduos identificados com potencial 
influência, membros da família das partes correlacionadas. Capazes de exercer 
interferência significativa nos negócios comerciais, eventualmente firmados entre 
as partes. Incluem-se: os filhos, os cônjuges ou companheiro (a); os filhos dos 
cônjuges ou de companheiro (a); dependentes, de seu cônjuge ou companheiro 
(a) e demais consanguíneos. 

IX. Parte relacionada: pessoa física ou jurídica com a qual a empresa mantenha grau de 
relacionamento, item 6.1. 
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X. Transação entre Parte Relacionada: é a transferência de recursos, serviços, 
obrigações e afins, entre a empresa e uma parte relacionada, independentemente 
de valor ou preço em contrapartida. São frequentes no ambiente de negócios, e se 
justificam ao agregarem valor às organizações com baixo custo de transação, em 
virtude do relacionamento entre as partes contratantes. 

 
6. DIRETRIZES 

 
6.1 - São consideradas Partes relacionadas 

 
Para efeito desta Política, em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC n° 05, 
considera-se Parte Relacionada os seguintes indivíduos: 

 

a) A pessoa física, ou um membro próximo de sua família, é parte relacionada à SOPH se: 
 

i. Tiver o controle pleno ou compartilhado da SOPH; 
ii. Tiver influência significativa sobre a SOPH; 

iii. For membro do pessoal chave da administração da SOPH que reporta a 
informação ou da controladora da SOPH, se for o caso, que reporta a informação. 

 
b) A pessoa jurídica que se enquadre em qualquer das condições abaixo: 

 
i. A entidade e a SOPH forem membros do mesmo grupo econômico (o que 

significa dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas,bem 
como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si); 

ii. A entidade for controladora, controlada ou coligada a SOPH; 
iii. A entidade for coligada ou controlada de outra entidade em conjunto (joint 

venture) com a SOPH (ou coligada ou controlada em conjunto de entidade 
membro de grupo econômico do qual a SOPH é membro); 

iv. A entidade e a SOPH estão sob o controle conjunto (joint venture) de uma 
terceira entidade; 

v. Uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira 
entidade e a SOPH for coligada dessa terceira entidade; 

vi. Uma entidade controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma 
pessoa identificada na alínea “a” deste item; 

vii. Uma entidade que tem influência significativa de uma pessoa identificada na 
alínea “a”, “i” deste item, ou for membro do pessoal chave da administração da 
entidade (ou de controladora da entidade). 

 

6.2 - Não são consideradas Partes Relacionadas 
 

Para efeito desta Política, em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC n° 05, não se 
considera Parte Relacionada com a SOPH as seguintes pessoas físicas e/ou jurídicas: 
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a) Duas entidades simplesmente por terem administrador ou outro membro do pessoal 
chave da administração em comum, ou porque um membro do pessoal chave da 
administração da entidade exerce influência significativa sobre a outra entidade; 

 
b) Dois empreendedores em conjunto simplesmente por compartilharem o controle 

conjunto sobre um empreendimento controlado em conjunto (joint venture); 
 

c) Entidades que proporcionam financiamentos; sindicatos; entidades prestadoras de 
serviços públicos; e, departamentos e agências de Estado que não controlam, de modo 
pleno ou em conjunto, ou exercem influência significativa sobre a entidade que reporta 
a informação, simplesmente em virtude dos seus negócios normais com a SOPH (mesmo 
que possam afetar a liberdade de ação da SOPH ou participar no seu processo de tomada 
de decisões); 

 

d) Cliente, fornecedor, franqueador, concessionário, distribuidor ou agente geral com 
quem a SOPH mantém volume significativo de negócios, meramente em razão da 
resultante dependência econômica. 

 

6.3 - Entidades relacionadas ao Estado 
 

Para fins deste instrumento, e alinhada ao item 5 do CPC 05 (R1), são isentos das exigências 
de divulgação sobre os saldos e transações entre partes relacionadas, quando a parte for: 

 

a) Ente estatal que tenha controle, controle conjunto ou que exerça influênciasignificativa 
sobre a SOPH; ou ainda 

 

b) Outra entidade que seja parte relacionada à SOPH, pelo fato de o mesmo ente estatal 
deter o controle ou o controle conjunto, ou exercer influência significativa, sobre ambas 
as partes (a entidade que reporta a informação e a outra entidade). Refere-seao Estado 
no seu sentido amplo, agências de governo e organizações similares, sejam elas 
municipais, estaduais, federais, nacionais ou internacionais. A referida isenção não 
desobriga a divulgação sobre a natureza do relacionamento entre entidades 
relacionadas com o Estado. 

 

6. 4 – As relações comerciais, para efeito do presente instrumento, serão assim 
consideradas como Transações entre Partes Relacionadas: 

 

a) Compras ou vendas de bens (acabados ou não); 

b) Compras ou vendas de propriedade ou outros ativos; 

c) Prestação ou recebimento de serviços; 

d) Arrendamentos; 

e) Transferências de pesquisa e desenvolvimento; 

f) Transferências mediante acordos de licença; 

g) Transferências de natureza financeira (incluindo empréstimos e contribuições para 

capital em dinheiro ou equivalentes); 
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h) Fornecimento de garantias, avais, fianças e afins; 

i) Assunção de compromissos para fazer alguma coisa para o caso de um evento 

particular ocorrer ou não no futuro, incluindo contratos a executar; 

j) Liquidação de passivos em nome da entidade ou pela entidade em nome da parte 

relacionada. 

 
6. 5 Transações Vedadas 

 
São vedadas as seguintes transações entre partes relacionadas: 

 
a) Realizadas em condições diversas às de mercado que prejudiquem os interesses da 

SOPH ou parceiros; 

b) Concessão de empréstimos, mútuos, financiamentos ou adiantamentos ao seu 

Controlador e demais Partes Relacionadas definidas nesta Política; 

c) Participação de administradores e empregados em negócios de natureza particular, ou 

pessoal que interfiram ou conflitem com os interesses da SOPH, ou que resultem da 

utilização de informações confidenciais obtidas em razão do exercício do cargo ou 

função que ocupem na Agência. 

 
7. COMPETÊNCIAS 

 
I. Compete a Diretoria Executiva: 

 
a) Negociar e deliberar a respeito de TPRs, agir em conformidade com o interesse da 

Empresa, de maneira independente à parte relacionada, de forma refletida e 

fundamentada e com transparência; 

b) Assegurar a observância desta Política nos casos em que haja Transações entre Partes 

Relacionadas no âmbito de sua Diretoria; 

c) Cabe a Diretoria a responsabilidade de fazer divulgar as informações sobre transações 

entre a SOPH e Partes Relacionadas por meio das Notas Explicativas, do Formulário de 

Referência e outras formas previstas na legislação e normas aplicáveis. 

 
II. Compete ao Conselho Superior: 

 
a) Aprovar a Política de Transações entre Partes Relacionadas, e as revisões anuais; 

b) Aprovar e monitorar a realização de TPRs, de forma que sejam observadas as condições 

de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade; 

c) Examinar as violações às diretrizes previstas para as transações entre partes 

relacionadas, e adotar as medidas cabíveis. 
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III. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário ou Auditoria Interna/Controle Interno: 

 
a) Avaliar e monitorar, em conjunto com a Administração, a adequação das transações 

entre partes relacionadas realizadas pela SOPH. 

 
IV. Gerência de Compliance: 

 
a) Monitorar a aplicação, apurar eventuais denúncias de transgressão, bem como 

elaborar e submeter proposta de revisão anual. 

b) Monitorar, em conjunto ou não, com o Comitê de Auditoria Estatutária ou Auditoria 

Interna, a adequação das transações entre partes relacionadas realizadas pela SOPH. 

 
8. DIVULGAÇÃO 

 
Nos termos das determinações do artigo 247 da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por 

Ações), as TPRs devem ser divulgadas, fornecendo detalhes suficientes para identificação das 

partes relacionadas e de quaisquer condições essenciais ou não estritamente comutativas 

inerentes às transações em questão, permitindo, assim, aos acionistas da SOPH a 

possibilidade de fiscalizar e acompanhar os atos de gestão da Agência. A divulgação destas 

informações deve ser realizada de forma clara e precisa nas notas explicativas das 

Demonstrações Contábeis, de acordo com os princípios contábeis aplicáveis. 

 
A SOPH divulgará - website oficial – O instrumento de Política de Transações com Partes 

Relacionadas, bem como, a exemplo, as pessoas que se relacionam com a empresa pública. 

 
9. CONFLITO DE INTERESSES 

 
Os membros do Conselho Superior, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, dos 

profissionais responsáveis pela estruturação da operação e parte(s) caracterizada(s) como 

relacionada(s), na tomada de decisão em matéria que envolva transações entre partes 

relacionadas, devem, imediatamente, declarar formalmente à SOPH, conforme modelo em 

anexo (1), possível situação de conflito de interesses, nos termos desta Política, não podendo 

participar de discussões, de negociações e de votações sobre o tema. 

 
A manifestação da possível situação de conflito de interesses perante a SOPH e a 

consequente abstenção dos membros do Conselho Superior, do Conselho Fiscal, da Diretoria 

Executiva e do Comitê de Auditoria Estatutário da Auditoria Interna/Controle Interno, deverá 

constar da ata da reunião do órgão a que fazem parte. 
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A ausência de manifestação voluntária e tempestiva de interesse conflitante com o da 

companhia ou interesse particular na matéria em discussão e a inexistência de registro em 

ata são consideradas violações a esta Política, e as providências cabíveis deverão ser 

tomadas. 

 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
A presente Política entrará em vigor na data da sua aprovação final pelo Conselho Superior. 

 
Será revisada sempre que for necessária pela Diretoria Executiva e a Coordenação de Gestão 

Portuária, no mínimo anualmente. Eventuais proposições de alteração neste instrumento de 

Política de Transações deverá ser apresentado previamente para análise e deliberação do 

Conselho Superior – Minuta de Proposta de alterações. 

 
A violação a qualquer dispositivo desta Política sujeitará o responsável a aplicação das 

penalidades cabíveis de acordo com as normas e políticas da SOPH, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na legislação e regulamentação aplicável. 

 
Os colaboradores da SOPH, observadas as regras dispostas na presente Política deverão 

atentar-se as diretrizes dispostas nas disposições normativas e legais aplicáveis. 
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ANEXO 1 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

 
 
 

Eu, (nome do declarante), (membro ou nome emprego) do (a) (Unidade 

Administrativa Lotado (a) ou Órgão Social ocupante), declaro para os devidos fins e a quem 

interessar, que possuo conflito de interesse de ordem pessoal, devendo, para tanto 

identificá-lo expressamente para cumprimento das exigências da Política de Transações 

entre Partes Relacionadas da SOPH. Entendo, que a existência do conflito em questão, 

inviabiliza o prosseguimento da minha participação efetiva no rito decisório desta transação. 

 
Porto Velho, de de 20xx 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 

(Nome do Declarante) 

 
 

 
DADOS DA TRANSAÇÃO 

Processo Nº: 

Partes: Valor: 

PO – Política 
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Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
  

EXTRATO

 CARTA DE COMPROMISSO PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DA SOPH

Processo nº 0040.492607/2020-90
Ao: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
Referente: Prestação de Contas Anual
Objetivo: Atender ao dispositivo previsto no Inciso I do Art. 1º da Lei 13.303, esta
Empresa Pública elaborou um Planejamento Estratégicos no qual definiu Objetivos
Estratégicos para as áreas de atuação de sua atividade fim. Cada um dos objetivos
estratégicos, contemplam um Indicador de Desempenho, dessa forma,
possibilitando o Controle da implementação do planejamento.
A partir da análise dos Indicadores de Desempenho, observa-se que ao longo do
exercício financeiro de 2020, a Sociedade de Portos e Hidrovias – SOPH atingiu
parte das metas que forma estipuladas no seu Planejamento Estratégico. Contudo,
parte delas ainda se apresentam como oportunidades de melhoria, as quais serão
priorizadas durante o ano de 2021, proporcionando um melhor resultado na
aplicação das diretrizes organizacionais e alcance do planejado nas Políticas
Públicas pertinentes a criação e atuação desta Empresa Pública. O documento
poderá ser acessado no link: http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/2-
despesa/demonstracoes-contabeis/2020-2/.
 

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CESAR RAMOS
PARENTE, Presidente, em 12/04/2021, às 13:18, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0017277584 e o código CRC 312A598E.

Referência: Caso responda este(a) Extrato, indicar expressamente o Processo nº
0040.492607/2020-90 SEI nº 0017277584

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº
76
Disponibilização: 13/04/2021
Publicação: 13/04/2021

Extrato 13 (0017277584)         SEI 0040.492607/2020-90 / pg. 1

http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/2-despesa/demonstracoes-contabeis/2020-2/
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
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Controladoria Geral do Estado - CGE 

  

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

 

DOCUMENTO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

INSTRUMENTO Auditoria

UNIDADE
EXECUTORA

Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO

Gerência de Fiscalização e Auditoria Interna - GFAI

UNIDADE
AUDITADA Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH

RESPONSÁVEIS

Fernando Cesar Ramos Parente

Diretor Presidente

CPF: 001.602.987-92

 

Elissandra Brasil Do Carmo

Diretor Administra�vo-Financeiro

CPF: 585.055.122-00

PERÍODO
AUDITADO 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

PROCESSO 0040.068670/2021-90

OBJETIVO
Verificar se o gestor cumpriu o dever de prestar contas, bem como realizar
análise formal das informações prestadas pela Unidade acerca das peças da
prestação de contas anual.
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1. INTRODUÇÃO

1. De acordo com o art. 70, parágrafo único, da Cons�tuição Federal c/c  o art. 46, parágrafo
único, da Cons�tuição Estadual de Rondônia prestará contas qualquer pessoa �sica ou jurídica, pública ou
privada, que u�lize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais o Estado responda, ou que em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

2. Consoante o art. 49, II, da Cons�tuição Estadual de Rondônia, compete ao Tribunal de
Contas do Estado julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, do Ministério Público, incluídas as fundações e
sociedades ins�tuídas e man�das pelo Poder Público Estadual, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

3. Destaca-se que, com fulcro no art. 51, IV, da Cons�tuição Estadual de Rondônia os três
poderes manterão sistema de controle interno tendo, dentre outras, a finalidade de apoiar o Tribunal de
Contas do Estado no exercício de sua missão ins�tucional.

4. Conforme o art. 16 da Lei Complementar n.º 758, de 02 de janeiro de 2014, o cer�ficado
de auditoria sobre as prestações de contas poderá ser regular, regular com ressalva ou irregular. No
primeiro caso, considera-se regular, as contas que expressarem a exa�dão dos demonstra�vos contábeis
de forma clara e obje�va, bem como a legalidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. 
Por sua vez, considera-se regular com ressalva no caso de evidenciarem impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal, que não resulte danos ao Erário. Por outro lado, serão consideradas irregulares
quando ocorrer: (i) omissão no dever de prestar contas; (ii) prá�ca de ato de gestão ilegal, ilegí�mo,
an�econômico ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional ou patrimonial; (iii) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegí�mo ou an�econômico;
e (iv) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

5. Diante disso, a Controladoria Geral do Estado de Rondônia – CGE/RO, por intermédio da
equipe de auditoria da Gerência de Fiscalização e Auditoria Interna - GFAI, designada pela Portaria nº 81
de 03 de maio de 2021 (0017698523), publicada no DOE n.º 93, de 05 de maio de 2021, visando apoiar o
controle externo, em atendimento ao ar�go 74, IV, da Cons�tuição Federal/1988 e ao art. 51, IV, da
Cons�tuição Estadual de Rondônia, e considerando sua missão ins�tucional de zelar pela adequada
aplicação dos recursos públicos com transparência, publicidade e par�cipação social, fortalecendo o
combate à corrupção, realizou auditoria documental na Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de
Rondônia (SOPH).

6. A atuação da equipe restringiu-se à verificação formal das informações fornecidas pela
Unidade do Poder Execu�vo, por intermédio do Controle Interno Setorial, das documentações da
Prestação de Contas Anual previstas no inciso III do art. 10 da Instrução Norma�va n.° 13/TCERO-2004, na
Lei Complementar 154/1996 em seu art. 2° e art. 9°, incisos III e IV, bem como nas legislações aplicáveis
às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, quais sejam Lei n.° 6404/1976 e Lei n.°
13.303/2016.

7. Ademais, salienta-se que foi ins�tuído no âmbito do Poder Execu�vo do Estado de
Rondônia, por meio da Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015707477), publicada no DOE n.° 12,
de 19 de janeiro de 2021, o modelo de Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de
Gestão – RCA, com fito de aprimorar e padronizar informações necessárias para análise da CGE, servindo
de subsídio, dentre as outras peças, para a emissão do cer�ficado de auditoria. Assim, o exame do
Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão - RCA teve por finalidade observar
a sua conformidade com o modelo da Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021.

8. Por fim, considerando a res pública, sabe-se que no setor público a gestão tem por objeto
bens que não pertencem àquele que os u�lizam, isto é, os bens e direitos (coisa pública) gerenciados
pertencem ao povo. Assim sendo, a prestação de contas de gestão, elemento essencial da accountability,
é o procedimento anual obrigatório aos ordenadores de despesa, gestores e demais responsáveis para
apresentarem ao Tribunal de Contas, os documentos obrigatórios des�nados à comprovação da
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regularidade do uso, emprego ou movimentação de bens, na Contabilidade Privada numerários e valores
públicos da administração que lhes foram entregues ou confiados.

 

1.1. OBJETIVO E QUESTÕES DE AUDITORIA

9. Trata-se de auditoria cujo obje�vo foi verificar se o gestor cumpriu o dever de prestar
contas. Para consecução do obje�vo, formularam-se as seguintes questões de auditoria:

QA1 – A prestação de contas anual contém todos os elementos exigidos?

QA2 – O Relatório de Gestão da Unidade apresenta o exame compara�vo em relação aos úl�mos
três exercícios previsto na IN nº 13/2004? 

QA3 – O Relatório Anual de Controle Interno – RCA atendeu aos padrões estabelecidos pela
Controladoria Geral do Estado?

 

1.2. METODOLOGIA

10. Os trabalhos foram realizados em conformidade com o Manual de Auditoria Interna da
CGU, aprovado pela IN n.º 08/CGU de 06 de dezembro de 2017, aplicável, no que couber, a esta
Controladoria Geral do Estado, por intermédio da Portaria nº 03/2020/CGE-GFAI (9635169), publicada no
DOE n. 6, de 09 de janeiro de 2020, bem como em observância às boas prá�cas dos padrões de auditoria
estabelecidos pelo TCE/TCU.

11. Cumpre mencionar que a análise da equipe se limitou às informações constantes nas peças
integrantes da Prestação de Contas. Frisa-se, que não foram realizadas fiscalizações in loco com o obje�vo
de subsidiar a análise destas contas e não foram realizados procedimentos de auditoria financeira com o
obje�vo de assegurar as informações prestadas pelo jurisdicionado.

12. Para o alcance do obje�vo e visando responder adequadamente às questões de auditoria
foram u�lizados procedimentos, por meio dos papéis de trabalho. Ressalta-se ainda que, em razão do
curto prazo para manifestação, volume de informações e o reduzido quadro de servidores para a
realização dos trabalhos, a verificação foi estruturada em 3 (três) componentes de avaliação, quais sejam:

PT 01 – Ques�onário de Avaliação do RCA;

PT 02 – Achados/Apontamentos no RCA  (ANEXO II); e

PT 03 – Checklist dos documentos (ANEXO III).

 

2. QUESTÕES E ACHADOS DE AUDITORIA

13.  A par�r do obje�vo supracitado, elencamos as seguintes questões de auditoria, que serão
respondidas na conclusão deste relatório.

 

2.1. QA1 – A prestação de contas anual contém todos os elementos exigidos?

14. Aplicando-se testes de exame documental no processo SEI n.º 0040.068670/2021-90,
verificou-se as inconformidades e irregularidades apresentadas nos Achados 1 e 2, descritos a seguir:

2.1.1. – Achados:

Achado 1 - Inconformidades das peças apresentadas na prestação de contas anual

Situação encontrada

15. A princípio, vale ressaltar que foram verificadas inconformidades quanto aos padrões
estabelecidos no modelo adotado na Instrução Norma�va n.º 13/2004, no que diz respeito ao Inventário

http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-13-2004.pdf
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Físico Financeiro dos Bens Móveis (TC-15) (0018135771 e 0018152948), no qual constatou-se a ausência
de nome, assinatura e número de CRC do contador ou técnico em contabilidade.

16. Ademais, constatou-se a ausência de Notas Explica�vas junto a Demonstração das
Mutações no Patrimônio Líquido (0018151100), a Demonstração do Resultado do Exercício (0018151236)
e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (0018151316).

17. Observou-se, ainda, a ausência de publicação no diário oficial da Polí�ca de Divulgação de
Informações (0018154342), a qual, conforme observado na peça em anexo ao processo, está disponível
no Portal da Transparência.

18. Quanto a peça da Polí�ca de Transações com Partes Relacionadas (0018154660),
observou-se que o anexo apresentado diz respeito ao exercício de 2021, não correspondendo, portanto,
ao exercício em análise. Além disso, nesta peça não houve indicação da data de publicação no diário
oficial.

19. Destaca-se que na peça apresentada referente à Polí�ca de distribuição de dividendos
(0018209995), foi jus�ficada a ausência de distribuição de dividendos, pelo fato de que a unidade não
concluiu as alterações na Estrutura Básica Organizacional, entre elas a criação do Comitê de Gestão de
Riscos. Na jus�fica�va, a unidade informou também que após a conclusão da Prestação de Contas Anual
os setores competentes retornarão aos trabalhos rela�vos à mudança na estrutura da unidade.

 

Critérios

Instrução Norma�va n.º 013/TCE-RO-2004, art. 10, inciso III, "c", "j";

Lei n.º 13.303/2016, art. 8º, requisitos de transparência;

Lei n.º 6.404/1976, art. 176;

Decreto n.º 5135/1991, art. 36.

 

Evidências

Processo 0040.068670/2021-90;

Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis (TC-15) (0018135771 e 0018152948);

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (0018151100);

Demonstração do Resultado do Exercício (0018151236);

Demonstração dos Fluxos de Caixa (0018151316);

Polí�ca de Divulgação de Informações (0018154342);

Polí�ca de Transações com Partes Relacionadas (0018154660);

Polí�ca de distribuição de dividendos (0018209995).

 

Achado 2 - Ausência de documentos da prestação de contas anual

Situação encontrada

20. Cabe destacar que, de acordo com o Anexo III deste relatório e à luz das legislações
per�nentes ao dever de prestar contas, foi verificado se os documentos solicitados pelo Tribunal de
Contas do Estado, por meio do Manual de Orientação das Prestação de Contas Anuais, foram
apresentados no processo.

21. Da consulta ao processo SEI n.º 0040.068670/2021-90, não foram localizados os
documentos abaixo elencados, solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado, com fundamento no art. 2°,
parágrafo único da Lei Complementar Estadual n.º 154/1996:

https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/04/Manual-de-Orientacao-das-Prestacoes-de-Contas-Anuais.-Exercicio-2020-1.pdf
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Cópia de relatórios de inspeção e auditoria realizadas na en�dade pelo controle interno ou por
auditoria independente (item 10 do Anexo III);

Parecer dos auditores independentes (item 22 do Anexo III);

 

Critérios

Instrução Norma�va n.º 013/TCE-RO-2004, art. 10, inciso III, alínea “a”, “g”;

Lei Complementar Estadual nº 154/1996, art. 2°, parágrafo único;

Lei n.º 6.404/1976;

Decreto n.º 5135/1991, art. 36.

 

Evidência

 Processo SEI n.º 0040.068670/2021-90.

 

2.2.2. – Conclusão

22. Com base na documentação apresentada pela Unidade Gestora, pode-se aferir que foram
atendidos, em parte, os requisitos necessários à prestação de contas, conforme o rol de documentos
elencados na Instrução Norma�va n.º 13 do Tribunal de Contas, em seu art. 10, III, na Lei
Complementar n.º 6.404/1976, na Lei n.º 13.303/2016, art. 8º, e no Decreto n.º 5135/1991, art. 36,
disponibilizados por intermédio do processo SEI nº 0040.068670/2021-90.

23. Desta forma, recomenda-se que a unidade aperfeiçoe os controles adotados para aferir a
conformidade das peças com as norma�vas inerentes ao dever de prestar contas, bem como que nos
próximos exercícios apresentem à esta Controladoria todas as peças exigidas na Prestação de Contas
Anual.

24. Noutro giro, destaca-se que não houve dilação do prazo para o envio da Prestação de
Contas Anual ao Tribunal de Contas do Estado, ou seja, o prazo encerra-se em 31 de maio de 2021,
conforme art. 10, inciso III da IN 13 n.º 13/2004/TCERO. De forma que o prazo para o envio da referida
prestação de contas à CGE para emissão do cer�ficado de auditoria encerrou-se em 25 de maio de 2021,
de acordo com o informado no O�cio-Circular nº 55/2021/CGE-GFA (0017948834). Contudo, conforme
movimentação do processo SEI n.º 0040.068670/2021-90, verificou-se que houve o envio intempes�vo
de peças da prestação de contas a esta Controladoria. Nesse sen�do, é importante recomendar que
sejam implementados procedimentos e controles, a fim de garan�r maior agilidade na instrução do
processo de prestação de contas da unidade e evitar possíveis sanções decorrentes da não prestação de
contas ou da prestação de contas intempes�va.

 

2.2. QA2 – O Relatório de Gestão da Unidade apresenta o exame compara�vo em relação aos úl�mos
três exercícios previsto na IN nº 13/2004? 

2.2.1. – Conclusão

25. Com base na documentação apresentada pela Unidade Gestora, por intermédio do
processo SEI n.º 0040.068670/2021-90, ID 0018149204, verificou-se que foi demonstrado o exame
compara�vo em relação aos úl�mos três exercícios, em termos qualita�vos e quan�ta�vos, das ações
planejadas e das ações efe�vamente realizadas, conforme dispõe a Instrução Norma�va nº 13 do
Tribunal de Contas em seu art. 10, III, "a".
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2.3. QA3 – O Relatório Anual de Controle Interno – RCA atendeu aos padrões estabelecidos pela
Controladoria Geral do Estado?

2.3.1. – Conclusão

26. No que tange à obediência aos padrões estabelecidos na Portaria n.º 11 de 15 de janeiro
de 2021 (0015707477), publicada no DOE n.° 12 de 19 de janeiro de 2021, constatou-se que a Unidade
seguiu o modelo estabelecido pela Controladoria Geral do Estado em grande parte do relatório.

27. Posterior à análise do RCA, é de suma importância destacar os seguintes tópicos do
relatório:

 

Título 5 - RECURSOS HUMANOS

28. Em análise às informações apresentadas no Relatório Anual de Controle Interno
(0018135775) da SOPH, verificou-se, a par�r da avaliação acerca do diagnós�co da força de
trabalho (subitem 5.4), que a unidade possui déficit de pessoal efe�vo, de forma que o quan�ta�vo de
empregados está no limite para atender às demandas da unidade, bem como que não há concurso
público vigente:

Atualmente o quan�ta�vo de empregados da SOPH está no limite para atender as demandas tanto
administra�vas como operacionais, tendo em vista que houve redução no quadro efe�vo por
pedidos de demissão e nos cargos em comissão reformulados em Lei. Com isso, é notória a
necessidade de concurso público para atender esse déficit de cargos efe�vos vagos.

Diante desse cenário, importante ressaltar que não há concurso público vigente. O úl�mo concurso
realizado pelo SOPH foi no ano de 2014.

Ressalta-se que atualmente não há estudo do quan�ta�vo necessário de pessoal por cargo,
devendo a referida informação ser objeto de futuro levantamento.

29. Neste sen�do, destaca-se que é relevante que sejam adotadas providências, mediante
critérios de oportunidade e conveniência, para a deflagração de processo de concurso público, visando
adequar a força de pessoal existente com a real necessidade da empresa.

 

Título 6 - DO CONTROLE INTERNO

30. No �tulo que trata das norma�vas de controle interno (subitem 6.2), observou-se que o
controle interno orienta-se segundo as normas gerais de controle, especialmente do Tribunal de Contas
do Estado, conforme destacado abaixo:

O Controle Interno encontra-se sob a orientação da Instrução Norma�va 013/2004 TCE-RO, ar�go
74 da Cons�tuição Federal e competências previstas na Instrução Norma�va n.º 52/2017 e 58/2017
do TCE-RO.

31. Contudo, no trâmite da análise do RCA, verificou-se que existem norma�vas de controle
criadas pela unidade, como a Resolução n.º 002/2018/SOPH-GAB, que dispõe sobre a Aprovação do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da SOPH, a Resolução n.º 002/2012/CONSUP, que
regulamenta a concessão e prestação de contas de Diárias, no âmbito da SOPH, e a Instrução Norma�va
n.º 002/SOPH/2017, que dispõe sobre o Regime de liberação e aplicação de Suprimento de Fundos.

32. Vale ressaltar que as normas de controle interno não dizem respeito apenas às norma�vas
criadas pela setorial de controle interno, mas abrangem ainda todas aquelas referentes às a�vidades de
controle, tendo em vista o modelo das três linhas de defesa, prevista no art. 2º, Decreto n.º 23.277/2018.

33. Desta forma, recomenda-se que para os próximos exercícios sejam aperfeiçoados os
controles adotados para aferir a conformidade das informações, a fim de que sejam inseridas as
informações devidas em cada item do relatório, elencando-se todas as normas criadas e/ou em
elaboração pela unidade gestora referentes às a�vidades de controle.
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Título 7 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

34. Quanto a gestão orçamentária e financeira, foi demonstrado que o item não se aplica ao
relatório, em razão da unidade gestora tratar-se de uma en�dade com receita própria, que não par�cipa
do orçamento do Estado, conforme destacado abaixo:

Este item não se aplica à Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, por se
tratar de empresa pública, tem sua receita própria, não par�cipa do Orçamento do Estado, é regida
pela Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações (Lei das S/A, sujeita as regras da Contabilidade
Privada, portanto, não exige elaboração do PPA, LDO e LOA.

Tendo em vista que no exercício anterior, a receita operacional bruta da Sociedade de Portos e
Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, foi inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais),
em conformidade com o §1º do art. 1º da Lei nº 13.303/2016, a elaboração de orçamento anual
não se aplica a esta empresa.

35. Destaca-se que, em virtude da ausência de informações no subitem 7.1, a análise
de eficácia, eficiência e efe�vidade dos programas (7.2) e o monitoramento dos programas e ações (7.3)
ficaram prejudicados.

36. Por oportuno, no que diz respeito ao item da execução dos programas e ações, de acordo
com o modelo de Relatório Anual de Controle Interno, adotado na Portaria nº 11 de 15 de janeiro
de 2021 (0015707477) desta Controladoria, é necessário que sejam demonstradas as a�vidades
desenvolvidas de acordo com os programas e as ações da unidade, consoante descrito a seguir:

Deverão ser demonstradas as a�vidades desenvolvidas de acordo com os programas e as ações da
unidade gestora emitente, apresentando obje�vamente os principais aspectos rela�vos ao
cumprimento da legislação aplicável à execução orçamentária, apresentando as informações
rela�vas à: Programas; Ações/A�vidades; Dotação Inicial; Dotação Atualizada; Saldos
empenhados, liquidados e pagos; Saldos inscritos em restos a pagar, dis�nguindo os processados
dos não processados, na forma do Anexo V deste modelo.

37. Vale ressaltar que o modelo de Relatório Anual de Controle Interno, adotado na Portaria nº
11 de 15 de janeiro de 2021 (0015707477), é aplicável, no que couber, às Empresas Públicas, às
Sociedades de Economia Mista da Administração Estadual e suas controladas, de acordo com o art. 2º da
referida Portaria.

38. Ademais, cotejando-se as informações apresentadas no Relatório Anual de Controle
Interno (0018135775), do exercício em análise, com o Relatório Anual de Controle Interno do exercício de
2019 (0012404901), observou-se que não houve alterações das informações rela�vas ao item em
destaque.

39. Além disso, é per�nente destacar que no Relatório Anual de A�vidades 2020 (0018149204)
apresentado pela unidade, evidenciou-se que em 2020 não houve repasse de valores do Execu�vo
Estadual, de forma que a unidade buscou executar suas ações exclusivamente com as receitas portuárias:

A receita da SOPH será formada, dentre outras fontes, de dotações consignadas no orçamento do
Estado de Rondônia e os créditos abertos por leis especiais, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº
729/97. No entanto, em 2020 (assim como em 2019) não houve repasse de quaisquer valores do
Execu�vo Estadual, liberando assim o orçamento do Estado de compromissos financeiros com a
empresa, que buscou executar suas ações exclusivamente com as receitas portuárias.

40. Desta forma, embora a en�dade seja regida por leis próprias, as quais não exigem
elaboração do orçamento, como boas prá�cas de controle, é importante sempre buscar aprimorar as
informações apresentadas no relatório, detalhando-as para maior transparência da realidade da unidade.

41. Neste sen�do, recomenda-se que para os próximos exercícios sejam apresentadas
informações compa�veis com as exigências apresentadas na Portaria que estabelece o modelo para ser
seguido na elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, de forma que busquem adequar os itens à
realidade da en�dade, apresentando informações quan�ta�vas e qualita�vas que digam respeito ao
orçamento, receita e despesa, ou seus equivalentes.
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Título 8 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DA LEI APLICADA À UNIDADE GESTORA

42.  Na análise do Relatório Anual de Controle Interno (0018135775) verificou-se que
foram apresentadas composições de endividamento da unidade, em que destacaram os índices e
recomendações acerca de liquidez geral, de liquidez corrente e de liquidez seca, conforme descrito a
seguir:

8.4.1 - ÍNDICES DE LIQUIDEZ

8.4.1.1 -    ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo  7.609.641,71+ 2.349.998,76   = 0,37

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 19.883.795,58 + 6.852.391,71

 O índice de Liquidez Geral apurado no balanço encerrado em 31/12/2020 revela que para cada R$
1,00 (um real) de compromisso assumido com terceiros, a curto e longo prazo, a SOPH possuía no
final do período a importância de R$ 0,37 (trinta e sete centavos), para liquidá-los.

Interpretação: Quanto maior, melhor.

8.4.1.1.1 - Recomendações:  O índice de Liquidez Geral demonstra que não há disponibilidade
suficiente para quitar a obrigações a Longo Prazo, portanto a SOPH encontra se deficitária, tendo
em vista que ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um real) de dívida, a empresa tem apenas R$
0,37 (vinte e oito centavos) para honrar seus compromissos, portanto, recomendamos que os
Gestores tomem providencias para que o índice em tela seja melhorado.

Comentário – Ressaltamos que houve uma melhora neste índice em relação ao exercício anterior,
passando de R$ 0,28 para R$ 0,37.

 

8.4.1.2 - Índice de Liquidez Corrente

A�vo Circulante       =         7.609.641,71  =  0,38

Passivo Circulante            19.883.795,58

O índice de Liquidez Corrente revela quanto a empresa possui de A�vo Circulante (valores
realizáveis a curto prazo, ou seja de liquidez imediata), para cada R$ 1,00 (um real) de Passivo
Circulante (dívidas exigíveis a curto prazo), a SOPH possuía no encerramento do período auditado a
importância de R$ 0,38 (trinta e oito centavos), para liquidá-los

Interpretação: Quanto maior, melhor.

8.4.1.2.1 - RECOMENDAÇÕES:  O resultado da Liquidez Corrente demonstra que não há
disponibilidade suficiente para quitar a obrigações a curto prazo, portanto a SOPH encontra se
deficitária, tendo em vista que ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um real) de dívida, a
empresa tem apenas R$ 0,38 (trinta e oito centavos) para honrar seus compromissos, portanto,
também recomendamos que os senhores Gestores tomem providencias para que o índice em tela
seja melhorado.

Comentário – Ressaltamos que também houve uma melhora neste índice em relação ao exercício
anterior, passando de R$ 0,20 para R$ 0,38. 

 

8.4.1.3 –  Índice de Liquidez Seca

A�vo circulante – Estoques          7.609.641,71 – 654.140,78 = 0,34

      Passivo Circulante                      19.883.795,58

Similar a Liquidez Corrente, exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez com
o grupo patrimonial onde estão inseridos.

 

8.4.1.3.1 - RECOMENDAÇÕES: O resultado da Liquidez Seca demonstra que não há disponibilidade
suficiente para quitar a obrigações a curto prazo, portanto a SOPH encontra se deficitária, tendo em
vista que ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um real) de dívida, a empresa dispõe de
apenas R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) para honrar seus compromissos. Também recomendamos
que os Gestores tomem providencias para que o índice acima seja melhorado.

Interpretação: Quanto maior, melhor.

Comentário – Neste índice houve uma melhora de 100% em relação ao exercício anterior, passando
de R$ 0,17 para R$ 0,34. 
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43. Ademais, destacam-se que foram apresentados os índices de endividamento geral da
unidade, consoante a seguir:

 8.5 – ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO GERAL

 O Índice de Endividamento Geral ajuda a informar se uma empresa está u�lizando mais recursos
próprios ou de terceiros, mostrando assim a sua capacidade de arcar com juros, mobilizar A�vos,
entre outros.

Demostra a proporção dos a�vos totais da empresa financiada por credores.

Índices de Endividamento Geral = (Capital de Terceiros/A�vos Totais) X 100

                                                                             A�vo Total

EG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  X 100

                                               A�vo Total

EG =  19.883.795,58 + 6.852.391,71 X 100 = 96,38 %

                        27.738.360,62

Indica que a empresa financia 88,04% ( oitenta e oito virgula quatro por cento) dos a�vos com
capital de terceiros.

Para avaliar o risco da empresa  = “quanto maior, pior”.

Comentário/Recomendação – Os Índices de Endividamento Geral demonstram que a composição
da estrutura de capital da empresa não se mostra sa�sfatório, tendo em vista que conforme
demonstrado acima, o percentual a�ngiu 96,38 %, portanto, deve os gestores adotar medidas que
melhorem o índice em tela.

44. Da análise das informações acima, nota-se que, embora tenha ocorrido uma melhora nos
índices em comparação com o exercício anterior, há um histórico de prejuízo em suas contas, de forma
que a unidade encontra-se deficitária. Neste sen�do, reforçam-se as recomendações exaradas no RCA
pela setorial de controle interno, a fim de que sejam adotadas medidas que visem a melhoria dos índices
que indicam o endividamento da unidade.

 

Título 9 - GESTÃO PATRIMONIAL

45. Cotejando as informações apresentadas no Relatório Anual de Controle Interno
(0018135775) da unidade com as disponíveis no Balanço Patrimonial e no Inventário do Estoque em
Almoxarifado (TC-13), verificou-se que os saldos de estoques informados nesses documentos conciliam,
conforme demonstrado abaixo:

Tabela 01 - Quadro compara�vo de saldo de estoques

Estoque/Almoxarifado
Documento Descrição Valor (R$)

Balanço Patrimonial (A) Saldo de Estoque no Balanço Patrimonial 654.140,78
  =

TC-13 (B) Saldo do Inventário de Material em Estoque 654.140,78
 =

RCA (C) Saldo informado no RCA 654.140,78
Resultado (A=B=C) -

Fonte: Balanço Patrimonial (0018150635); TC-13 (0018152770); e RCA (0018135775)

46. Destaca-se que, de acordo com a informação apresentada no RCA, o saldo de estoque
refere-se a materiais de consumo (R$ 14.140,78) e materiais permanentes (R$ 640.000,00):

Conforme Balancete Analí�co de Dezembro/2020, consta registrado na conta estoque o valor de R$
654.140,78 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta reais e setenta e oito centavos),
sendo R$ 14.140,78 (quatorze mil, cento e quarenta reais e setenta e oito centavos), referente a
materiais de consumo e, R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), rela�vo a materiais
permanentes.
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47. No que concerne aos bens móveis, constatou-se que os saldos apresentados no Balanço
Patrimonial e no Inventário Físico-Financeiro de Bens Móveis TC-15 conciliam, cujo saldo é de
R$ 3.508.876,49, consoante detalhado na tabela abaixo:

Tabela 02 - Quadro compara�vo de saldo de bens móveis

Bens Móveis
Documento Descrição Valor (R$)

Balanço Patrimonial (A) Saldo de Bens Móveis no Balanço Patrimonial 3.508.876,49
 =

TC-15 (B) Saldo do Inventário dos Bens Móveis 3.508.876,49
 =

RCA (C) Saldo informado no RCA -
Resultado (D=E=F=G)  - 

Fonte: Balanço Patrimonial (0018150635); TC-15 (0018152948); e RCA (0018135775)

48. Destaca-se que no RCA não foi informado o saldo de bens móveis.

49. Além disso, observou-se que no RCA foram apresentadas poucas informações quan�ta�vas
e qualita�vas a respeito dos bens móveis.

50. Ademais, quanto aos bens imóveis, verificou-se que o saldo informado no Inventário
Físico-Financeiro de Bens Móveis TC-16 (0018153057) é de R$ 21.306.646,84. Vale destacar, consoante
informação apresentada abaixo, que o saldo apresentado no TC-16 refere-se ao Inventário Financeiro
referente a “Benfeitorias em Bens de Terceiros”, bem como que os bens imóveis existentes não pertence
a unidade, em razão do Convênio de Delegação n.º 06/1997, estabelecido entre a União, através do
Ministério dos Transportes e o Governo do Estado de Rondônia:

Diante da solicitação feita por esta Setorial de Controle Interno através dos Memorando nº
10/2021/SOPH-SECONI, (ID 0016851337), de 18/03/21, a Comissão encarregada da realização do
Inventário/SOPH/2020, através do Despacho SOPH-SESUPAM (ID 0017382382), de 16/04/2021,
informou que os Bens Imóveis existentes no Porto Organizado de Porto Velho-RO, não pertencem a
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, em razão da existência do Convênio
de Delegação Nº 06/97, de 12/11/1997, entre a UNIÃO, através do Ministério dos Transportes  e o
Governo do Estado de Rondônia. Sendo criada a Empresa Pública Estadual, a Sociedade de Portos e
Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, por intermédio da Lei 729/97 com o obje�vo da exploração
e Administração do Porto Organizado de Porto Velho, conforme consta a seguir:

[...]

Ressalta-se que em virtude da inexistência de Imóveis pertencente à SOPH, não foi apresentado o
Inventário Físico dos Bens Imóveis, sendo apresentado apenas o Inventário Financeiro referente a
“Benfeitorias em Bens de Terceiros”, conforme anexo.

51. Desta forma, para consecução de boas prá�cas de controle, primando pela melhoria das
informações, recomenda-se que para os próximos exercícios sejam apresentadas informações mais
quan�ta�vas e qualita�vas acerca da gestão patrimonial, especialmente dos bens móveis.

 

Título 19 - DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

52. Verificou-se que, embora a unidade tenha adotado procedimentos para atendimento da
ordem cronológica de pagamento, não existe norma�va interna que atenda às especificidades quanto a
matéria, conforme destacado abaixo:

Visando constatar o cumprimento da legislação vigente, foi solicitado por este SECONI através do
Memorando nº 6/2020/SOPH-SECONI (ID 0011633976), que à SOPH-DICONF prestasse informações
a respeito do cumprimento da Ordem Cronológica de pagamento.

Em resposta a SOPH-DICONF informou através do despacho (ID 0011637381), que: a Ordem
Cronológica de Pagamento é realizada através de relatório diário no processo SEI nº
0040.087230/2019-17.
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Após a assinatura da Diretora Administra�va e Financeira é publicado no site da SOPH, podendo ser
encontrado no sí�o eletrônico: h�p://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/2-despesa/ordem-
cronologica-de-pagamento/7-1-2019/.

Assim sendo, diante das medidas aqui relatadas, bem como, da comprovação do cumprimento das
determinações especificadas em Lei, através das publicações no si�o eletrônico da SOPH, podemos
avaliar que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, vem atendendo a legislação
vigente, quanto ao cumprimento da ordem cronológica de pagamento.

Cabe informar que até o final do exercício de 2020, não foi emi�da nenhuma norma�va interna que
trate da ordem cronológica de pagamentos.

53. Neste sen�do, vale recomendar que, mediante critérios de conveniência e oportunidade,
avaliem a necessidade de elaboração de norma�va própria, implementando metodologia visando o
atendimento da ordem cronológica de pagamento, a qual deverá contemplar as especificidades da
unidade e se adequar às normas gerais que tratem da temá�ca.

 

Título 20 - DA GESTÃO DE RISCOS E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COSO

54. No que tange à Gestão de Riscos e Sistemas de Controles Internos – COSO, a setorial de
controle interno informou que não houve sua implementação na unidade no exercício em análise, em
razão das limitações operacionais causadas em virtude da pandemia, bem como que há previsão para o
desenvolvimento de estudos e qualificação técnica visando a referida implementação, de acordo com o
trecho destacado abaixo:

Em relação a Gestão de Riscos e Sistemas de Controles Internos – COSO, até 31/12/2020 não houve
a sua implantação na SOPH. Ressalta-se que as limitações operacionais causadas pela pandemia,
prejudicou significa�vamente a adoção de medidas visando a sua implementação.

É oportuno esclarecer que há previsão para o exercício/2021, o desenvolvimento de estudos, assim
como, qualificação de técnicos, visando a implantação da Gestão de Riscos e Sistemas de Controles
Internos.

55. Desta forma, tão logo se vislumbre a melhoria das limitações que obstacularizam sua
implementação, recomenda-se que a unidade crie mecanismos de implementação da Gestão de Riscos e
Sistemas de Controles Internos – COSO, aperfeiçoando a estrutura de gerenciamento de riscos da
unidade, com o fito de mi�gar os riscos e fornecer segurança razoável na execução de seus serviços.

 

Título 21 - DAS PROPOSTAS DE MELHORIA 

56. Vale ainda destacar e reforçar as propostas de melhoria apresentadas pela setorial de
controle interno, elencadas abaixo, para atendimento, mediante análise de conveniência e oportunidade:

Com obje�vo de melhorar o desempenho das a�vidades da empresa e, dessa forma a�ngir seus
obje�vos, apresentamos a seguir as sugestões de ações/propostas de melhorias.

Área Administra�va – Aperfeiçoar as prá�cas de valorização dos trabalhadores.

Área Operacional – Desenvolver mecanismos visando garan�r a infraestrutura apropriada às
a�vidades ins�tucionais.

Área Operacional – Desenvolver mecanismos visando dar celeridade e eficiência aos procedimentos
operacionais (finalís�cos).

 

Título 23 - PARECER TÉCNICO E RECOMENDAÇÕES

57.  No que concerne ao parecer técnico e recomendações, destaca-se que a setorial de
controle interno apresentou as seguintes recomendações, a serem observadas pelos dirigentes da
unidade:

23.1 – Diante da inspeção realizada, ente SECONI emite as seguintes recomendações:
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23.1.1 – Que os Gestores busquem meios para o�mizar sua arrecadação e, consequentemente,
possibilitar uma melhoria no índice de liquidez geral da empresa, em detrimento aos apontamentos
con�dos nos subitens 8.4.1.1.1, 8.4.1.2.1 e 8.4.1.3.1.

23.1.2 – Diante do apontamento con�do no subitem 8.5, que os Gestores adotem medidas, que
visem melhorar o índice de endividamento geral da empresa;

23.1.3 – Conforme avaliação acerca do diagnós�co da força de trabalho da SOPH, citada no subitem
5.1, deste relatório, recomendamos aos gestores, a adoção de medidas, visando adequar o quadro
de funcionários existente, às necessidades pessoal da empresa.

 

3. CONCLUSÃO

58. Em virtude da análise realizada por esta Controladoria Geral do Estado de Rondônia, com
base na documentação constante no Processo de Prestação de Contas Anual da Unidade, apresenta-se as
seguintes respostas às questões formuladas no relatório:

 

QA1 – A prestação de contas anual contém todos os elementos exigidos?

59. Com base na análise da prestação de contas da SOPH, referente ao exercício de 2020,
conclui-se que a Unidade atendeu em parte aos elementos exigidos na Instrução Norma�va nº 13 do
Tribunal de Contas em seu art. 10, III, na Lei Complementar n.º 6.404/1976, na Lei n.º 13.303/2016,
art. 8º, e no Decreto n.º 5135/1991, art. 36. 

 

QA2 – O Relatório de Gestão da Unidade apresenta o exame compara�vo em relação aos úl�mos três
exercícios previsto na IN nº 13/2004? 

60. O resultado da análise do Relatório de Gestão da unidade SOPH revelou que o exame
compara�vo em relação aos úl�mos três exercícios, em termos qualita�vos e quan�ta�vos, das ações
planejadas e das ações efe�vamente realizadas, atendem ao disposto na IN 13/2004.

 

QA3 – O Relatório Anual de Controle Interno – RCA atendeu aos padrões estabelecidos pela
Controladoria Geral do Estado?

61. Com base na análise do Relatório Anual de Controle Interno – RCA da SOPH, referente ao
exercício de 2020, constatou-se que a Unidade atendeu em grande parte aos padrões estabelecidos na
Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015707477). 

62. Ademais, vale ressaltar que, com base na análise do Relatório Anual de Controle Interno –
RCA da SOPH, constatou-se que a Setorial de Controle Interno emi�u manifestação concernente à
Prestação de Contas Anual de 2020, opinando pela emissão de parecer REGULAR COM RESSALVAS.

 

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

63. Diante de todo o exposto no decorrer deste relatório, com base nos procedimentos de
auditoria e na análise da Prestação de Contas Anual de 2020, com fulcro no art. 9°, I, III e IV, da Lei
Complementar n.º 758/2014 c/c art. 5°, VII, do Decreto n.º 23.277/2018, com o obje�vo de aprimorar o
sistema de controle e os procedimentos de accountability da gestão, propomos as seguintes
recomendações à SOPH:

64. Em virtude dos achados 01 e 02:

Que a unidade aperfeiçoe os controles adotados para aferir a conformidade das peças com as
norma�vas inerentes ao dever de prestar contas, bem como que nos próximos exercícios
apresentem à esta Controladoria todas as peças exigidas na Prestação de Contas Anual.
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Que sejam implementados procedimentos e controles, a fim de garan�r maior agilidade na
instrução do processo de prestação de contas da unidade e evitar possíveis sanções decorrentes da
não prestação de contas ou da prestação de contas intempes�va.

 

65. Em virtude do Título 5 - Recursos Humanos:

Que adotem providências, mediante critérios de oportunidade e conveniência, para a
deflagração de processo de concurso público, visando adequar a força de pessoal existente com a
real necessidade da empresa.

 

66.  Em virtude do Título 6 - Do Controle Interno:

Que para os próximos exercícios sejam aperfeiçoados os controles adotados para aferir a
conformidade das informações, a fim de que sejam inseridas as informações devidas em cada item
do relatório, elencando-se todas as normas criadas e/ou em elaboração pela unidade gestora
referentes às a�vidades de controle.

 

67.  Em virtude do Título 7 - Gestão Orçamentária e Financeira:

Que para os próximos exercícios sejam apresentadas informações compa�veis com as exigências
apresentadas na Portaria que estabelece o modelo para ser seguido na elaboração do Relatório
Anual de Controle Interno, de forma que busquem adequar os itens à realidade da en�dade,
apresentando informações quan�ta�vas e qualita�vas que digam respeito ao orçamento, receita e
despesa, ou seus equivalentes.

 

68.  Em virtude do Título 8 - Demonstrações Contábeis nos Termos da Lei Aplicada à Unidade
Gestora:

Reforçam-se as recomendações exaradas no RCA pela setorial de controle interno, a fim de que
sejam adotadas medidas que visem a melhoria dos índices que indicam o endividamento da
unidade.

 

69. Em virtude do Título 9 - Gestão Patrimonial: 

Para consecução de boas prá�cas de controle, primando pela melhoria das informações, que para
os próximos exercícios sejam apresentadas informações mais quan�ta�vas e qualita�vas acerca da
gestão patrimonial, especialmente dos bens móveis.

70.  Em virtude do Título 19 - Da Ordem Cronológica de Pagamento:

Que, mediante critérios de conveniência e oportunidade, avaliem a necessidade de elaboração
de norma�va própria, implementando metodologia visando o atendimento da ordem cronológica
de pagamento, a qual deverá contemplar as especificidades da unidade e se adequar às normas
gerais que tratem da temá�ca.

 

71.   Em virtude do Título 20 - Gestão de Riscos e Sistemas de Controles Internos – COSO:
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Tão logo se vislumbre a melhoria das limitações que obstacularizam sua implementação, que a
unidade crie mecanismos de implementação da Gestão de Riscos e Sistemas de Controles Internos
– COSO, aperfeiçoando a estrutura de gerenciamento de riscos da unidade, com o fito de mi�gar os
riscos e fornecer segurança razoável na execução de seus serviços.

 

72.  Em virtude do Título 21 - Das Propostas de Melhorias:

Reforçam-se as propostas de melhoria apresentadas pela setorial de controle interno, para
atendimento, mediante análise de conveniência e oportunidade, quanto: ao aperfeiçoamento das
prá�cas de valorização dos trabalhadores; ao desenvolvimento dos mecanismos visando garan�r a
infraestrutura apropriada às a�vidades ins�tucionais; e ao desenvolvimento dos mecanismos
visando dar celeridade e eficiência aos procedimentos operacionais (finalís�cos).

 

73.  Em virtude do Título 23 - Parecer Técnico e Recomendações:

Que sejam observadas todas as recomendações apresentadas pela setorial de controle de interno,
a fim de que sejam adotadas medidas para melhoria da gestão da unidade, as quais tratam
da: busca de meios para o�mizar a arrecadação da unidade e, consequentemente, possibilitar a
melhoria no índice de liquidez geral da empresa; adoção de medidas que visem melhorar o índice
de endividamento geral da empresa; e adoção de medidas que visem a adequação do quadro de
funcionários existente às necessidades pessoal da empresa.

74. Por fim, encaminha-se o referido relatório à Gerência Análise e Cer�ficação das Contas -
GACC para fins de cer�ficação. Insta salientar que os exames realizados se restringiram aos aspectos
elencados nas questões de auditoria. Por conseguinte, o juízo da Gerência de Fiscalização e Auditoria
Interna não vincula o cer�ficado da Gerência Análise e Cer�ficação das Contas - GACC.

 

Porto Velho, 28 de maio de 2021.

 É o Relatório.

 

Daniele Castro Ferreira

Auditora de Controle Interno

Matrícula – 300171324

 

Beatriz Cris�na Costa Santos

Assistente de Controle Interno

Matrícula – 300151274

 

Maria Gorete Corrêa

Técnico de Controle Interno

Matrícula – 300045756

 

De acordo:

Silvana Ferreira Monteiro

Gerente da Gerência de Fiscalização e Auditoria Interna
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Matrícula 300033988

 

ANEXOS

 
 

ANEXO I - ACHADOS/APONTAMENTOS NO RCA 

PT 02 – Achados/Apontamentos no RCA 
Unidade: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)
Processo: 0040.068670/2021-90

Item Achados/Apontamentos no RCA Recomendações
no RCA Recomendações Adicionais

5

Atualmente o quan�ta�vo de empregados da
SOPH está no limite para atender as
demandas tanto administra�vas como
operacionais, tendo em vista que houve
redução no quadro efe�vo por pedidos de
demissão e nos cargos em comissão
reformulados em Lei. Com isso, é notória a
necessidade de concurso público para atender
esse déficit de cargos efe�vos vagos.
Diante desse cenário, importante ressaltar
que não há concurso público vigente. O
úl�mo concurso realizado pelo SOPH foi no
ano de 2014.
Ressalta-se que atualmente não há estudo do
quan�ta�vo necessário de pessoal por cargo,
devendo a referida informação ser objeto de
futuro levantamento.

 

Neste sen�do, destaca-se que é relevante que
sejam adotadas providências, mediante
critérios de oportunidade e conveniência, para
a deflagração de processo de
concurso público, visando adequar a força de
pessoal existente com a real necessidade da
empresa.

6

O Controle Interno encontra-se sob a
orientação da Instrução Norma�va
013/2004TCE-RO, ar�go 74 da Cons�tuição
Federal e competências previstas na Instrução
Norma�va n.º 52/2017 e 58/2017 do TCE-RO.

 

Recomenda-se que para os próximos
exercícios sejam aperfeiçoados os controles
adotados para aferir a conformidade das
informações, a fim de que sejam inseridas as
informações devidas em cada item do
relatório, elencando-se todas as normas
criadas e/ou em elaboração pela unidade
gestora referentes às a�vidades de controle.

7

Este item não se aplica à Sociedade de Porto e
Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, por
se tratar de empresa pública, tem sua receita
própria, não par�cipa do Orçamento do
Estado, é regida pela Lei Federal nº 6.404/76 e
suas alterações (Lei das S/A, sujeita as regras
da Contabilidade Privada, portanto, não exige
elaboração do PPA, LDO e LOA.
Tendo em vista que no exercício anterior, a
receita operacional bruta da Sociedade de
Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia –
SOPH, foi inferior a R$ 90.000.000,00
(noventa milhões de reais), em conformidade
com o §1º do art. 1º da Lei nº 13.303/2016, a
elaboração de orçamento anual não se aplica
a esta empresa.
 

 

Recomenda-se que para os próximos
exercícios sejam apresentadas
informações compa�veis com as exigências
apresentadas na Portaria que estabelece o
modelo para ser seguido na elaboração do
Relatório Anual de Controle Interno, de forma
que busquem adequar os itens à realidade da
en�dade, apresentando informações
quan�ta�vas e qualita�vas que digam respeito
ao orçamento, receita e despesa, ou seus
equivalentes.

8 8.4.1 - ÍNDICES DE LIQUIDEZ
8.4.1.1 -    ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

 Da análise das informações acima, nota-se
que, embora tenha ocorrido uma melhora nos
índices em comparação com o exercício
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A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
7.609.641,71+ 2.349.998,76   = 0,37
Passivo Circulante + Passivo não Circulante
19.883.795,58 + 6.852.391,71
 O índice de Liquidez Geral apurado no
balanço encerrado em 31/12/2020 revela que
para cada R$ 1,00 (um real) de compromisso
assumido com terceiros, a curto e longo
prazo, a SOPH possuía no final do período a
importância de R$ 0,37 (trinta e sete
centavos), para liquidá-los.
Interpretação: Quanto maior, melhor.
8.4.1.1.1 - Recomendações:  O índice
de Liquidez Geral demonstra que não há
disponibilidade suficiente para quitar a
obrigações a Longo Prazo, portanto a SOPH
encontra se deficitária, tendo em vista que
ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um
real) de dívida, a empresa tem apenas R$
0,37 (vinte e oito centavos) para honrar seus
compromissos, portanto, recomendamos que
os Gestores tomem providencias para que o
índice em tela seja melhorado.
Comentário – Ressaltamos que houve uma
melhora neste índice em relação ao exercício
anterior, passando de R$ 0,28 para R$ 0,37.
8.4.1.2 - Índice de Liquidez Corrente
A�vo Circulante       =         7.609.641,71  = 
0,38
Passivo Circulante            19.883.795,58
O índice de Liquidez Corrente revela quanto a
empresa possui de A�vo Circulante (valores
realizáveis a curto prazo, ou seja de liquidez
imediata), para cada R$ 1,00 (um real) de
Passivo Circulante (dívidas exigíveis a curto
prazo), a SOPH possuía no encerramento do
período auditado a importância de R$
0,38 (trinta e oito centavos), para liquidá-los
Interpretação: Quanto maior, melhor.
8.4.1.2.1 - RECOMENDAÇÕES:  O resultado
da Liquidez Corrente demonstra que não há
disponibilidade suficiente para quitar a
obrigações a curto prazo, portanto a SOPH
encontra se deficitária, tendo em vista que
ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um
real) de dívida, a empresa tem apenas R$
0,38 (trinta e oito centavos) para honrar seus
compromissos, portanto, também
recomendamos que os senhores Gestores
tomem providencias para que o índice em tela
seja melhorado.
Comentário – Ressaltamos que também
houve uma melhora neste índice em relação
ao exercício anterior, passando de R$
0,20 para R$ 0,38. 
8.4.1.3 –  Índice de Liquidez Seca
A�vo circulante – Estoques          7.609.641,71
– 654.140,78 = 0,34
      Passivo Circulante                     
19.883.795,58

anterior e o exercício em análise, há um
histórico de prejuízo em suas contas, de forma
que a unidade encontra-se deficitária. Neste
sen�do, reforçam-se as recomendações
exaradas no RCA pela setorial de controle
interno, a fim de que sejam adotadas medidas
que visem a melhoria dos índices que indicam
o endividamento da unidade.
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Similar a Liquidez Corrente, exclui do cálculo
acima os estoques, por não apresentarem
liquidez com o grupo patrimonial onde estão
inseridos.
8.4.1.3.1 - RECOMENDAÇÕES: O resultado
da Liquidez Seca demonstra que não há
disponibilidade suficiente para quitar a
obrigações a curto prazo, portanto a SOPH
encontra se deficitária, tendo em vista que
ficou constatado que para cada R$ 1,00 (um
real) de dívida, a empresa dispõe de
apenas R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) para
honrar seus compromissos. Também
recomendamos que os Gestores tomem
providencias para que o índice acima seja
melhorado.
Interpretação: Quanto maior, melhor.
Comentário – Neste índice houve uma
melhora de 100% em relação ao exercício
anterior, passando de R$ 0,17 para R$ 0,34. 
 8.5 – ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO GERAL
 O Índice de Endividamento Geral ajuda a
informar se uma empresa está u�lizando mais
recursos próprios ou de terceiros, mostrando
assim a sua capacidade de arcar com juros,
mobilizar A�vos, entre outros.
Demostra a proporção dos a�vos totais da
empresa financiada por credores.
Índices de Endividamento Geral = (Capital de
Terceiros/A�vos Totais) X 100
                                                                            
A�vo Total
EG = Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante  X 100
                                               A�vo Total
EG =  19.883.795,58 +
6.852.391,71 X 100 = 96,38 %
                        27.738.360,62
Indica que a empresa financia 88,04% (
oitenta e oito virgula quatro por cento) dos
a�vos com capital de terceiros.
Para avaliar o risco da empresa  = “quanto
maior, pior”.
Comentário/Recomendação – Os Índices de
Endividamento Geral demonstram que a
composição da estrutura de capital da
empresa não se mostra sa�sfatório, tendo em
vista que conforme demonstrado acima, o
percentual a�ngiu 96,38 %, portanto, deve os
gestores adotar medidas que melhorem o
índice em tela.

19 Visando constatar o cumprimento da
legislação vigente, foi solicitado por este
SECONI através do Memorando nº
6/2020/SOPH-SECONI (ID 0011633976), que à
SOPH-DICONF prestasse informações a
respeito do cumprimento da Ordem
Cronológica de pagamento.
Em resposta a SOPH-DICONF informou através
do despacho (ID 0011637381), que: a Ordem
Cronológica de Pagamento é realizada através

 Neste sen�do, vale recomendar que, mediante
critérios de conveniência e oportunidade,
avaliem a necessidade de elaboração
de norma�va própria,
implementando metodologia visando o
atendimento da ordem cronológica de
pagamento, a qual deverá contemplar as
especificidades da unidade e se adequar às
normas gerais que tratem da temá�ca.



09/06/2021 SEI/ABC - 0018235117 - Relatório de Fiscalização

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20312151… 18/23

de relatório diário no processo SEI nº
0040.087230/2019-17.
Após a assinatura da Diretora Administra�va e
Financeira é publicado no site da SOPH,
podendo ser encontrado no sí�o eletrônico:
h�p://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/2-
despesa/ordem-cronologica-de-pagamento/7-
1-2019/.
Assim sendo, diante das medidas aqui
relatadas, bem como, da comprovação do
cumprimento das determinações
especificadas em Lei, através das publicações
no si�o eletrônico da SOPH, podemos avaliar
que a Sociedade de Portos e Hidrovias do
Estado de Rondônia, vem atendendo a
legislação vigente, quanto ao cumprimento da
ordem cronológica de pagamento.
Cabe informar que até o final do exercício de
2020, não foi emi�da nenhuma norma�va
interna que trate da ordem cronológica de
pagamentos.

20

Em relação a Gestão de Riscos e Sistemas de
Controles Internos – COSO, até 31/12/2020
não houve a sua implantação na SOPH.
Ressalta-se que as limitações operacionais
causadas pela pandemia, prejudicou
significa�vamente a adoção de medidas
visando a sua implementação.
É oportuno esclarecer que há previsão para o
exercício/2021, o desenvolvimento de
estudos, assim como, qualificação de técnicos,
visando a implantação da Gestão de Riscos e
Sistemas de Controles Internos.
 

 

Desta forma, tão logo se vislumbre a melhoria
das limitações que obstacularizam sua
implementação, recomenda-se que a unidade
crie mecanismos de implementação da Gestão
de Riscos e Sistemas de Controles Internos –
COSO, aperfeiçoando a estrutura de
gerenciamento de riscos da unidade, seguindo
um conjunto de regras, procedimentos e
trâmites de documentos e informações, com o
fito de mi�gar os riscos e fornecer segurança
razoável na execução de seus serviços.

21  Com obje�vo de
melhorar o
desempenho das
a�vidades da
empresa e, dessa
forma a�ngir seus
obje�vos,
apresentamos a
seguir as sugestões
de ações/propostas
de melhorias.
Área Administra�va –
Aperfeiçoar as
prá�cas de
valorização dos
trabalhadores.
Área Operacional –
Desenvolver
mecanismos visando
garan�r a
infraestrutura
apropriada às
a�vidades
ins�tucionais.
Área Operacional –
Desenvolver
mecanismos visando

Reforçamos as propostas de melhoria
apresentadas pela setorial de controle
interno, para atendimento, mediante análise
de conveniência e oportunidade, quanto: ao
aperfeiçoamento das prá�cas de valorização
dos trabalhadores; ao desenvolvimento
dos mecanismos visando garan�r a
infraestrutura apropriada às a�vidades
ins�tucionais; e ao desenvolvimento
dos mecanismos visando dar celeridade e
eficiência aos procedimentos operacionais
(finalís�cos).
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dar celeridade e
eficiência aos
procedimentos
operacionais
(finalís�cos).

23  

23.1 – Diante da
inspeção realizada,
ente SECONI emite as
seguintes
recomendações:
23.1.1 – Que os
Gestores busquem
meios para o�mizar
sua arrecadação e,
consequentemente,
possibilitar uma
melhoria no índice
de liquidez geral da
empresa, em
detrimento aos
apontamentos
con�dos nos subitens
8.4.1.1.1, 8.4.1.2.1 e
8.4.1.3.1.
23.1.2 – Diante do
apontamento
con�do no subitem
8.5, que os Gestores
adotem medidas,
que visem melhorar
o índice de
endividamento geral
da empresa;
23.1.3 – Conforme
avaliação acerca do
diagnós�co da força
de trabalho da SOPH,
citada no subitem
5.1, deste relatório,
recomendamos aos
gestores, a adoção
de medidas, visando
adequar o quadro de
funcionários
existente, às
necessidades pessoal
da empresa.

Que sejam observadas todas as
recomendações apresentadas pela setorial de
controle de interno, a fim de que sejam
adotadas medidas para melhoria da gestão da
unidade, as quais tratam da: busca de meios
para o�mizar a arrecadação da unidade e,
consequentemente, possibilitar a melhoria no
índice de liquidez geral da empresa; adoção de
medidas que visem melhorar o índice de
endividamento geral da empresa; e adoção
de medidas que visem a adequação do quadro
de funcionários existente às necessidades
pessoal da empresa.

 
 

ANEXO II - CHECKLIST DOS DOCUMENTOS 

PT 03 – Checklist dos documentos
Unidade: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)
Processo: 0040.068670/2021-90

ITEM DOCUMENTOS CRITÉRIOS
APRESENTADO

OBSERVAÇÃO
SIM NÃO

1 Relatório sobre as a�vidades desenvolvidas no
período, no qual deverá ser incluído exame
compara�vo em relação aos úl�mos três exercícios, em

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO-2004,
art. 10, inciso III,
alínea “a”.

X  0018149204
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termos qualita�vos e quan�ta�vos, das ações
planejadas e das ações efe�vamente realizadas.

-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

2 Qualificação dos membros da Diretoria e do Conselho
Fiscal (Anexo TC-28).

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO-2004,
ar�go 10, inciso III,
alínea “b”.

X  0018149746

3 Balanço Patrimonial e Notas Explica�vas.

-Lei 6.404/1976, ar�go
176;
-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10º, inciso III,
alínea “c”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36

X  0018150635

4 Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e
Notas Explica�vas.

- Lei 6.404/1976,
ar�go 176;
-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10º, inciso III,
alínea “c”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018151100
 

5 Demonstração do Resultado do Exercício e Notas
Explica�vas.

Lei 6.404/1976, ar�go
176;
-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10º, inciso III,
alínea “c”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018151236
 

6 Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explica�vas.

Lei 6.404/1976, ar�go
176;
-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10º, inciso III,
alínea “c”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018151316
 

7 Pronunciamento do conselho de administração ou
órgão equivalente, se exis�r.

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10º, inciso III,
alínea “d”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36

X  0018151725

8 Parecer do conselho fiscal.

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10º, inciso III,
alínea “e”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018152248

9 Cópia da ata da assembleia geral ou de reunião de
órgão equivalente, rela�va à apreciação das Contas;

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10, inciso III,
alínea “f”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018152340

10 Cópia de relatórios de inspeção e auditoria realizadas
na en�dade pelo controle interno ou por auditoria
independente;

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10, inciso III,
alínea “g”;

 X  
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-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

11 Relação do pessoal existente em 31/12 (anexo TC-07);

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10, inciso III,
alínea “h”;
-Decreto
n. 5135/1991, art. 36

X  0018152656

12 Inventário do Estoque em Almoxarifado (anexo TC-13);

- Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10, inciso III,
alínea “i”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018152770

13 Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis (anexo TC-
15);

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10, inciso III,
alínea “j”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018135771
0018152948

14 Inventário Físico Financeiro dos Bens Imóveis (Anexo
TC-16).

-Instrução Norma�va
nº 013/TCE-RO2004,
ar�go 10, inciso III,
alínea “l”;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36

X  0018135768
0018153057

15
Demonstra�vo analí�co da conta bancos (Anexo TC02,
IN 013/TCER-04).

-Lei Complementar nº
154/1996, art. 2º,
parágrafo único;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36

X  0018153158

16

Conciliação (Anexo TC-03) e extratos bancários de todas
as contas existentes, em 31 (trinta e um) de dezembro
do exercício de competência da prestação de contas,
sendo um arquivo em formato PDF para cada conta
contábil, contendo a conciliação e extratos bancários.

LOTCERO, art.2º,
parágrafo único;
-Lei Complementar nº
154/1996, art. 2º,
parágrafo único;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018153388

17
Rol de contratos, licitações, jus�fica�vas de dispensa ou
inexigibilidade (Anexo TC-06, IN 013/TCER-04);

- Lei Complementar nº
154/1996, art. 2º,
parágrafo único;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018153602

18
Relação de suprimentos de fundos e diárias concedidos
(Anexo TC-09, IN 013/TCER-04);

-Lei Complementar nº
154/1996, art. 2º,
parágrafo único;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018157891

19
Relatório, com parecer do dirigente do órgão de
Controle Interno, sobre as contas anuais;

-Lei Complementar nº
154/1996, ar�go 9º,
inciso III.

X  0018135775

20

Pronunciamento expresso e indelegável do gestor,
sobre as contas e o parecer de controle interno,
atestando haver tomado conhecimento das conclusões
nele con�das.

-Lei Complementar n.º
154/96, art. 9º, inciso
IV;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  
0018142869
0018142869

21 Relatório da Administração, nos termos da Lei
6.404/1976, e contendo as providências adotadas
visando:

-Lei n.º 6.404/1976;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018214179
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a) a recuperação de créditos nas instâncias
administra�va e judicial;
b) o alcance de Índice de Solvência - IS maior que 1,0.

22 Parecer dos auditores independentes.
-Lei n.º 6.404/1976;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

 X  

23 Cer�dão de Registro no Cadastro Nacional de Auditores
Independentes.

-Resolução CFC
1.495/2015;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018161775

24

Carta anual com a explicitação dos compromissos de
consecução de obje�vos de polí�cas públicas pela
empresa pública, pela sociedade de economia mista e
por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse
cole�vo que jus�ficou a autorização para suas
respec�vas criações, com definição clara dos recursos a
serem empregados para esse fim, bem como dos
impactos econômico-financeiros da consecução desses
obje�vos, mensuráveis por meio de indicadores
obje�vos.

-Lei 13.303/2016,
ar�go 8º, requisitos de
transparência;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018154176

25
Polí�ca de divulgação de informações, com indicação
da data de publicação no diário oficial.

-Lei 13.303/2016,
ar�go 8º, requisitos de
transparência;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018154342

26
Polí�ca de distribuição de dividendos, com indicação da
data de publicação no diário oficial.

-Lei 13.303/2016,
ar�go 8º, requisitos de
transparência;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018209995

27
Polí�ca de transações com partes relacionadas, com
indicação da data de publicação no diário oficial.

-Lei 13.303/2016,
ar�go 8º, requisitos de
transparência;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36

X  0018154660

28
Carta anual de governança corpora�va, com indicação
da data de publicação no diário oficial

-Lei 13.303/2016,
ar�go 8º, requisitos de
transparência;
-Decreto n°
5135/1991, art. 36.

X  0018154743

Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ CRISTINA COSTA SANTOS, Assistente de Controle
Interno, em 28/05/2021, às 12:40, 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.

Documento assinado eletronicamente por Daniele Castro Ferreira, Auditor de Controle Interno, em
28/05/2021, às 12:40, 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.

Documento assinado eletronicamente por Silvana Ferreira Monteiro, Gerente, em 28/05/2021, às
12:45, 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.

Documento assinado eletronicamente por Maria Gorete Correa, Assistente de Controle Interno, em
30/05/2021, às 17:38, 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 0018235117 e o código CRC B918E5E9.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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
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Referência: Caso responda este(a) Relatório de Fiscalização, indicar expressamente o Processo nº
0040.068670/2021-90 SEI nº 0018235117
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Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH 

  

ERRATA

 

Onde se lê:

3.5. SOLVÊNCIA GERAL

 

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garan�a que a empresa dispõe em A�vos (totais), para
pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

 

ISG = A�vo Total (DIVIDIDO POR) {Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}.

 

                       

Em 31.12.2019 para cada R$ 1,14 (um Real e quatorze centavos) de a�vo, a empresa possuía R$1,00
(um real) de dívida, ou seja, estado de solvência.

 

Em 31.12.2020 para cada R$ 1,41 (um Real e quarenta e um centavos) de a�vo, a empresa possuía
R$1,00 (um real) de dívida, ou seja, estado de solvência.

 

No contexto geral, observa-se que o estado de solvência da SOPH teve um acréscimo de 027% em
relação ao exercício anterior, estando em equilíbrio sa�sfatório com o exercício de 2020.

 

Leia-se:

 

3.5. SOLVÊNCIA GERAL

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garan�a que a empresa dispõe em A�vos (totais), para
pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

 

ISG = A�vo Total (DIVIDIDO POR) {Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}.
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Em 31.12.2019 para cada R$ 1,14 (um Real e quatorze centavos) de a�vo, a empresa possuía R$1,00
(um real) de dívida, ou seja, estado de solvência.

 

Em 31.12.2020 para cada R$ 1,14 (um Real e quatorze centavos) de a�vo, a empresa possuía R$1,00
(um real) de dívida, ou seja, estado de solvência.

 

No contexto geral, observa-se que o estado de solvência da SOPH teve um acréscimo de 010% em
relação ao exercício anterior, estando em equilíbrio sa�sfatório com o exercício de 2020.

 

 
Porto Velho, 27 de maio de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por David Humberto Reyes Or�z de La Vega, Chefe, em 28/05/2021, às
10:15, 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
0018215314 e o código CRC A06D8A7B.

Referência: Caso responda este(a) Errata, indicar expressamente o Processo nº 0040.120573/2021-15 SEI nº 0018215314
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Controladoria Geral do Estado - CGE 

  

DESPACHO

De: CGE-GFA

Para: CGE-GACC

Processo n.º:  0003.198797/2021-89

Assunto: Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020 da
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH

Senhor Gerente,

 

Encaminho o processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de
2020 da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH , para fins de  emissão do
cer�ficado.

Por oportuno, informo que foi elaborado pela Gerência de Fiscalização e Auditoria
Interna o Relatório de Auditoria referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2020
(0018235117). Insta salientar que os exames realizados restringiram-se aos aspectos elencados nas
questões de auditoria.

Por conseguinte, o juízo da Gerência de Fiscalização e Auditoria Interna não vincula o
cer�ficado da Gerência de Análise e Cer�ficação de Contas – GACC.

 

Atenciosamente,

 

Silvana Ferreira Monteiro

Gerente de Fiscalização e Auditoria Interna

Documento assinado eletronicamente por Silvana Ferreira Monteiro, Gerente, em 28/05/2021, às
12:18, 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 0018238233 e o código CRC 0AD1F665.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0040.068670/2021-90 SEI nº 0018238233

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


Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
  

PRONUNCIAMENTO

                                                               Porto Velho (RO), 27 de maio de 2021

CT Nº 001/2021

 

Em conexão com seus exames de auditoria das demonstrações contábeis da
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA, CNPJ nº
02.278.152/0001-86, findas em 31 de dezembro de 2020, e com o propósito
de expressar uma opinião se estas demonstrações representam, em seus
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, o resultado de
suas operações e as variações patrimoniais financeiras referentes ao exercício
findo naquela data, que foram elaborados de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, confirmamos que somos responsáveis pela adequada
apresentação destas demonstrações contábeis.
Confirmamos, por meio desta carta, de acordo com o nosso grau de
conhecimento e convicção, todas as informações prestadas à V. Sas., no decorrer
dos seus exames, e também quanto às expostas abaixo:

1. As Normas Brasileiras de Contabilidade adotadas, as práticas e métodos
seguidos na sua aplicação são aqueles divulgados nas demonstrações
contábeis, as quais estão em consonância com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, emanadas do CFC - Conselho Federal de Contabilidade e
com o IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, bem como
com as práticas contábeis às quais estamos sujeitos de acordo com as
autoridades responsáveis por nossa atividade.

2. As estimativas foram calculadas e contabilizadas com base em dados
consistentes, por nossa administração, e confirmadas por nossos assessores
especializados, quando necessário, pelas quais somos responsáveis.

3. O sistema contábil e de controles internos adotados pela Entidade no período
são de nossa responsabilidade e entendemos que eles são adequados ao tipo
de atividade e volume de transações realizadas.

4. Não temos conhecimento, no período, da ocorrência de fraudes ou
irregularidades que envolvam a administração ou os empregados, que
possam ter efeito significativo sobre os sistemas de controles internos ou
sobre as demonstrações contábeis. Ressaltamos que os controles de
monitoramento e de prevenção e detecção de fraudes ou erros materiais são
de responsabilidade da administração desta Companhia.
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5. Não ocorreram mudanças significativas no exercício, nos princípios e práticas
contábeis adotados pela Companhia, em relação àqueles adotados no
exercício anterior, além daquelas expostas nas notas explicativas às
demonstrações contábeis.

6. Confirmamos que todos os livros, registros contábeis e documentação
comprobatória foram colocados à disposição de V. Sas.

7. Não ocorreram operações e/ou transações financeiras que não estejam
devidamente refletidas nas demonstrações contábeis da Companhia.

8. Não conhecemos qualquer fato que possa impedir a continuidade normal das
atividades desta Entidade.

9. Os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes para cobrir
eventuais sinistros que possam ocorrer e, assim, impedir a continuidade
normal dos negócios sociais.

10. Os ativos de curto prazo (circulante) e não circulante, foram provisionados ao
seu valor provável de realização ou de recuperação e foi efetuada a
respectiva segregação de curto e longo prazo.

11. Todas as informações a respeito de aplicações financeiras com lastro em
títulos públicos, bem como o resultado apurado por essas operações, foram
adequadamente registradas e divulgadas nas demonstrações contábeis.

12. Não temos planos ou intenções que possam afetar substancialmente o valor
ou a classificação de ativos e passivos constantes das demonstrações
contábeis.

13. Não ocorreram perdas significativas, como provisões para realização de
ativos, imobilizado, estoques obsoletos, compromissos de compra e venda ou
outros compromissos, que não estejam adequadamente registradas ou
divulgadas nas demonstrações contábeis.

14. Não ocorreram erros materiais que permaneceram sem correção no
exercício, nem de transações que não tenham sido adequadamente
registradas nos registros contábeis, base das demonstrações contábeis.

15. Não ocorreram no exercício autos de infração ou notificação de autoridades
fiscais ou de outras autoridades, ou de possíveis descumprimentos de leis ou
regulamentos, cujas conseqüências devam ser consideradas para divulgação
nas demonstrações contábeis ou como base para registro de passivos
contingentes, bem como de outros passivos ou ganhos ou passivos
contingentes que devam ser contabilizados ou divulgados.

16. Não há qualquer trabalho que esteja sendo executado por órgãos reguladores
que possa afetar as demonstrações contábeis.

17. A Companhia possui documentação e títulos de propriedade para todos os
seus bens/ativos e que não existe qualquer ônus ou gravames sobre eles.

18. Não temos conhecimento de garantias que não foram devidamente
divulgadas nas demonstrações contábeis, bem como ônus ou gravames sobre
os nossos bens/ativos.
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19. A Companhia tem cumprido com as suas obrigações contratuais, assim como
de compra e venda ou outros compromissos que teriam efeito significativo
sobre as demonstrações contábeis. Em caso de descumprimento, eles seriam
devidamente registrados e divulgados.

20. Os seguintes itens, por não existirem, não foram registrados ou divulgados
nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2020:

1. Acordos de reciprocidade com instituições financeiras, outros negócios que
envolvam restrições de disponibilidades e linhas de crédito ou acordos
semelhantes, bem como acordos para recompra de ativos anteriormente
vendidos.

2. Violações de leis ou regulamentos cujos efeitos devam ser considerados para
revelação nas demonstrações contábeis ou considerados como base para
registro de perda contingente.

3. Outras exigibilidades contingentes de valores relevantes para as quais haja
necessidade de uma revelação, mesmo quando não contabilizadas, quando
exista, no mínimo, uma possibilidade razoável de que um prejuízo adicional
ocorra, bem como outros passivos relevantes, cujos valores possam ser
razoavelmente estimados.

21. Todas as informações apresentadas sobre o sistema de controles internos,
em conexão com as demonstrações contábeis, e efetuadas diretamente pela
administração, representam fielmente e de forma integra os controles e
dispositivos legais e regulamentares nesta Entidade.

22. O prejuízo do exercício, no valor de R$ (2.130.596,27), teve a destinação
conforme exigência da legislação específica, ou seja, será absorvido pelas
operações da Companhia.

23. A Entidade não possui planos de previdência complementar sob qualquer
forma.

24. Não existem transações com partes relacionadas, ativas ou passivas, que não
estejam registradas e divulgadas nas demonstrações contábeis e que não
guardem relações estritamente comutativas.

25. Os assessores legais, os quais nos representam em ações judiciais, são
funcionários da Companhia e terceirizados. Com base na opinião desses
assessores, as ações, contingências tributárias, trabalhistas, previdenciárias
ou de outras naturezas que possam afetar, substancialmente, a situação
patrimonial e financeira da Entidade, foram devidamente informados e
mensurados. Sua probabilidade de perda foi julgada de forma conservadora.

26. Não temos conhecimento da ocorrência de evento subseqüente à data das
demonstrações contábeis, além do citado em nota explicativa, que
requeresse ajuste àquelas demonstrações ou divulgações nas notas
explicativas que as acompanham.

27. Todas as atas das Assembleia Geral Ordinária (AGO), Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), reuniões dos diretores e dos conselhos de
administração e fiscal foram colocadas à disposição de V. Sas., conforme
relação a seguir:
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Assembleia Geral Ordinária: Ata nº 44, de 17.05.2021
Diretores: Ata nº 44, de 17.05.2021
Conselho Superior: Ata nº 44, de 17.05.2021
Conselho Fiscal: Parecer nº 2/2021/SOPH-CF
 

28. As demonstrações contábeis objeto de seus exames, devidamente
registradas em nossos livros fiscais e comerciais, podem ser assim
identificadas:

Especificação Em R$ (mil)

Total do ativo em 31 de dezembro de 2020 27.738.360,62
Total do patrimônio líquido em 31 de dezembro de
2020 1.002.173,33

Prejuízo Acumulado em 31 de dezembro de 2020 -1.837.826,67
Prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de
2020 -2.130.596,27

 

29. Os softwares existentes na Instituição têm o respectivo certificado de origem,
e, portanto, estão de acordo com a legislação pertinente.

30. As demonstrações contábeis foram elaboradas pela Administração de acordo
com a base contábil de continuidade operacional, ou seja, com base no
pressuposto de que a entidade está operando e continuará a operar em
futuro previsível e de que a Administração não pretende liquidar a entidade
ou interromper as operações; e envolveu o julgamento, em determinado
momento, sobre resultados futuros inerentemente incertos de eventos ou
condições.

 
Atenciosamente,

 
______________________________

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Diretor Presidente

CPF nº 001.602.987-92
 

______________________________________
ELISSANDRA BRASIL DO CARMO

Diretor Financeiro
CPF nº 585.055.122-00
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______________________________________
MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO

Contador
CPF nº 026.444.952-53

Técnica Contábil – CRC-RO 131/O-6

Documento assinado eletronicamente por Maria Elenita Ferreira do
Nascimento, Assessor(a), em 28/05/2021, às 10:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CESAR RAMOS
PARENTE, Presidente, em 28/05/2021, às 11:05, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
Documento assinado eletronicamente por ELISSANDRA BRASIL DO
CARMO, Diretor(a), em 28/05/2021, às 11:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0018231855 e o código CRC 453F460E.

Referência: Caso responda este(a) Pronunciamento, indicar expressamente o Processo
nº 0040.474239/2020-06 SEI nº 0018231855
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

O�cio nº 189/2021/SOPH-GAB

A Sua Excelência o Senhor  
FRANCISCO LOPES FERNANDES  NETTO 
Controlador Geral do Estado de Rondônia - CGE

Porto Velho/RO

 

Assunto: Nota Explica�va ID 0018256496

 

Senhor Controlador Geral,

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, através do presente, encaminhamos a Vossa Senhoria,
Nota Explica�va nº3 (0018256496), ao tempo em que solicitamos reanálise das contas dos responsáveis
desta Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, citadas no CERTIFICADO DE
AUDITORIA Nº 74/2021 – GFAI-CGE (0018250099).   

  

Atenciosamente,

 

Fernando Cesar Ramos Parente 

Diretor Presidente 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente, em
31/05/2021, às 10:19, 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 0018256968 e o código CRC D1D2D837.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 0040.068670/2021-90 SEI nº 0018256968
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APROVO:

Francisco Lopes Fernandes Netto

Controlador Geral do Estado

Controladoria Geral do Estado - CGE 
  

CERTIFICADO

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 74/2021 – GFAI-CGE          

    

PROCESSO 0040.068670/2021-90

UNIDADE  Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH

OBJETIVO                AVALIAR AS CONTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE NO ANO DE 2020

EXERCÍCIO               2020

RESPONSÁVEL

(0012421204)

Fernando Cesar Ramos Parente

Diretor Presidente

CPF: 001.602.987-92

Elissandra Brasil Do Carmo

Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 585.055.122-00

 

1 -Trata-se o presente sobre a prestação de contas anual, rela�va ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, nos termos
do Inciso III, do Art. 10° da Instrução Norma�va n° 13-TCE-RO.

2 - Foram examinados os documentos que compõem este processo de Prestação de Contas Anual da Unidade, sob a gestão
do responsável em epígrafe, verificando-se os atos de Gestão, pra�cados entre o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

3 - A metodologia u�lizada consis�u no exame das peças que compõem os autos, especialmente o Relatório anual de Controle Interno
( 0018135775) e as peças que compõem a Instrução Norma�va nº 13/2004, bem como as constantes no Manual de Orientação do TCE-RO. Além
disso, verificaram-se os apontamentos e considerações exaradas no relatório de Auditoria referente a Prestação de Contas elaborado pela Gerência
de Fiscalização e Auditoria Interna desta Controladoria Geral do Estado, (0018235117) bem como na análise do resultado das ações internas e
acompanhamento dos atos de gestão realizados no exercício em referência.

4 - Diante dos exames realizados sobre o escopo selecionado e das constatações mencionadas fundamentado nos autos da Prestação
de Contas, do qual retrata falhas e prejuízo no exercício de R$ 2.130.596,27 (dois milhões, cento e trinta mil quinhentos e noventa e seis reais e vinte
e sete centavos) id 0018238986,  emi�mos o presente Cer�ficado no Grau Regular com Ressalvas nos termos do art. 16, § 2° , Lei Complementar
758,  onde evidencia impropriedades.

                                                                                                                                                              Porto Velho, 31 de maio de 2021.              

                                                              

Grinaura Carvalho de Oliveira

Contador

CRC 671/0 9

Portaria n.49/2021-CGE/NHR

                            

Documento assinado eletronicamente por Francisco Lopes Fernandes Ne�o, Controlador-Geral, em 31/05/2021, às 14:11, 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.

Documento assinado eletronicamente por GRINAURA CARVALHO DE OLIVEIRA, Assistente de Controle Interno, em 31/05/2021, às 14:56, 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.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0018270712 e o código CRC 9101B508.

Referência: Caso responda este(a) Cer�ficado, indicar expressamente o Processo nº 0040.068670/2021-90 SEI nº 0018270712
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Controladoria Geral do Estado - CGE 

  

CERTIDÃO N°140

Cer�fico para os devidos fins que as a�vidades per�nentes a esta gerência, quanto à
Prestação de Contas Anual, foram concluídas com a elaboração do Relatório de Auditoria (0018235117) e
do Cer�ficado (0018270712), dessa forma, concluo o processo nesta unidade, ficando o mesmo
arquivado no Bloco Interno (562488) do SEI, a fim de subsidiar eventual consulta.

 

Porto Velho, 1º de junho de 2021.

Beatriz Cris�na Costa Santos

Assistente de Controle Interno

Documento assinado eletronicamente por BEATRIZ CRISTINA COSTA SANTOS, Assistente de Controle
Interno, em 01/06/2021, às 11:46, 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 0018296350 e o código CRC 86D636CD.

Referência: Caso responda esta Cer�dão, indicar expressamente o Processo nº 0040.068670/2021-90 SEI nº 0018296350
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