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1. APRESENTAÇÃO 

O trabalho em escopo tem por mister demonstrar de forma analítica, 

dados da evolução dos dispêndios financeiros proferidos pelo Departamento 

Estadual de Trânsito de Rondônia com concessão de diárias no período de 

2014 a 2018. 

A metodologia adotada para elaboração do presente relatório, balizou-

se nas informações contidas nos Relatórios Anuais da Autarquia Estadual de 

Trânsito, bem como em informações contidas no Sistema Integrado de 

Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM. 

Pretende-se ao final deste, esboçar informações suficientes e 

relevantes, para análise, deliberações e adoções de medidas pertinentes, a 

critério do Presidente da Casa de Leis do Estado de Rondônia. 

Por derradeiro, friso que o presente relatório não trata-se de uma obra 

plena e acabada, mais sim a introdução da matéria que tem cunho fiscalizatório 

com o objetivo de zelar pelas boas práticas na gestão pública, com foco na 

legalidade, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos financeiros 

do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia. 
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2. DO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO E SUAS COMPETÊNCIAS. 

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Autarquia 

Estadual, criado através da Lei n°. 134 de 20 de outubro de 1986, publicada no 

Diário Oficial n° 1175 de 21.10.1986, tem por missão planejar, coordenar, 

fiscalizar, controlar e executar a política de trânsito, com vistas a cumprir e 

fazer cumprir a legislação de trânsito no Estado de Rondônia. De acordo com a 

Lei de Estrutura Organizacional (Lei Complementar n.º 369/07, art. 4º), são 

atribuições desta Autarquia de Trânsito, planejar, organizar, executar e 

controlar as atividades relacionadas com o trânsito no âmbito da sua 

competência, cumprindo e fazendo cumprir a legislação específica, além de 

outras definidas na mesma Lei Estadual e pelo Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB. 

 

3. EMBASAMENTO JURÍDICO 

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia é o responsável 

pela política de trânsito do Estado no que se refere a veículos 

automotores e carteira nacional de habilitação. As principais atividades do 

DETRAN/RO são os registros de veículos automotores e a habilitação de 

condutores. Desenvolve, ainda, um conjunto de atividades que lhe competem, 

nos termos do artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Com relação ao 

atendimento, o DETRAN/RO, presta serviços ao cidadão, utilizando-se de um 

modelo funcional baseado em Circunscrições Regionais de Trânsito - 

CIRETRANS, distribuídas pelo Estado, estando presente em todos os 

municípios rondonienses. 
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

De forma sintética, trago a baila o organograma do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, com base na Lei Complementar 

n. 369/2007 e suas alterações, conforme demonstrado na figura 01 a seguir: 
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ORGANOGRAMA SINTÉTICO DO DETRAN-RO. 

 

 

 

Figura 1 – Organograma Sintético do DETRAN-RO: LC 369/2007 e alterações. 
Nota(*): Alteração da estrutura organizacional do DETRAN-RO prevista na Lei Complementar nº. 955/2017. Nota(**): Não inclui a alteração prevista na Lei 

Complementar nº. 960 de 04.12.2017 que cria o Conselho de Administração no âmbito das Autarquias. Fonte: CPLAN/DETRAN-RO. 
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5. DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 2014-2018 

Conforme descrito no preambulo do presente relatório, o trabalho em 

escopo tem por mister demonstrar de forma analítica, dados da evolução dos 

dispêndios financeiros proferidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de 

Rondônia com concessão de diárias no período de 2014 a 2018. 

Destarte, antes de adentrar nos dados adstritos aos quantitativos de 

diárias concedidas e seus respectivos valores orçamentários-financeiros, 

necessário trazer à baila alguns conceitos vinculado ao tema ora debatido. 

Neste prisma, a contabilidade financeira, de modo geral, conceitua o 

dispêndio com diárias como sendo a indenização destinada a cobrir despesas 

de hospedagem, alimentação e locomoção urbana do servidor que se deslocar 

a serviço, em caráter eventual ou transitório, da sede onde tem exercício para 

outro ponto do território estadual, nacional ou para o exterior. 

Compreendido o conceito geral de diárias, também é necessário a 

concepção de quem tem direito a receber as diárias, nesse diapasão, as 

mesmas são devidas ao servidor público ou colaborador eventual que se 

deslocar a serviço da administração pública. 

No âmbito do Poder Executivo Estadual, o pagamento de diárias está 

prevista na Lei Complementar nº 68/92, que a classifica como verbas 

indenizatórias, conforme exposto: 

DAS INDENIZAÇÕES 
Art. 71. Constituem indenizações ao servidor: 
I – (...); 
II – diárias; (grifo nosso). 
 

O ordenamento jurídico da Lei Complementar 68/92 também expressa, 

na subseção II que as diárias são devidas, em uma das seguintes hipóteses: 

SUBSEÇÃO II 
DAS DIÁRIAS 
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Art. 78. O servidor que a serviço se afastar da sede em caráter 
eventual ou transitório fará jus a passagem e diárias, para cobrir as 
despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana. 
Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento, 
sendo devida pela metade, quando o afastamento não exigir pernoite 
fora da sede. 
Art. 79. Os valores das diárias, a forma de concessão e demais 
critérios serão estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo em 
regulamento próprio. 
Art. 80. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por 
qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente, no prazo de 
05 (cinco) dias, sujeito a punição disciplinar se recebida de má fé. 
Parágrafo único. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo 
menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias 
recebidas em excesso, no prazo previsto no “caput” deste artigo. 
Art. 81. Será punido com pena de suspensão e na reincidência, com 
a demissão, o servidor que, indevidamente, conceder diárias com o 
objetivo de remunerar outros serviços ou encargos ficando, ainda, 
obrigado à reposição da importância correspondente. 
 

Os dispositivos supracitados elencam de forma cristalina, quem e 

quanto se faz jus a concessão da diárias, bem como descreve para cobrir quais 

tipos de despesas; elenca ainda as punições disciplinares quando a diária for 

concedida ou recebida de má fé. 

Pois bem, após elencado de forma sintetizada os requisitos das 

concessões de diárias no âmbito do Poder Executivo Estadual, passemos a 

demonstrar, de forma analítica, os dados referente a quantitativos de diárias 

concedidas, valores indenizatórios pagos no período de 2014 a 2018 sendo 

que neste ultimo (2018), será demonstrado quais servidores receberam diárias 

e para que receberam, possibilitando assim questionar se o objetivo da diária 

foi alcançado e qual o retorno efetivo para o Estado de Rondônia. 

 

5.1. Dispêndio com diárias no exercício de 2014 

Os dados apresentados na tabela 01 a seguir bem como na figura 02, 

apresentam os dispêndios proferidos pelo Departamento Estadual de Trânsito 

de Rondônia no período de Janeiro a Dezembro de 2014, totalizando a monta 
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financeira de R$2.085.480,00 (dois milhões oitenta e cinco mil 

quatrocentos e oitenta reais). 

Tabela 1 – DISPÊNDIOS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2014 

A
N

O
 2

0
1

4
 

Mês Valor Pago 

Janeiro R$ 109.680,00 

Fevereiro R$ 152.430,00 

Março R$ 133.360,00 

Abril R$ 111.590,00 

Maio R$ 286.060,00 

Junho R$ 110.305,00 

Julho R$ 196.385,00 

Agosto R$ 288.780,00 

Setembro R$ 212.275,00 

Outubro R$ 190.200,00 

Novembro R$ 167.095,00 

Dezembro R$ 127.320,00 

 Total Anual R$ 2.085.480,00 

FONTE: GERFIN/DEAF-DETRAN-RO, JAN/2015 e Relatório Anual 2014 DETRAN-RO 

 

Figura 2 – Pagamentos mensais de diárias proferidas pelo DETRAN-RO (2014). 

Fonte: Relatório Anual de Atividades 2014 
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5.2. Dispêndio com diárias no exercício de 2015 

Os dados apresentados na tabela 02 a seguir bem como na figura 03, 

apresentam os dispêndios proferidos pelo Departamento Estadual de Trânsito 

de Rondônia no período de Janeiro a Dezembro de 2015, totalizando a monta 

financeira de R$2.366.032,99 (dois milhões trezentos e sessenta e seis mil 

trinta e dois reais e noventa e nove centavos). 

Tabela 2 – DISPÊNDIOS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2015 

A
N

O
 2

0
1

5 

Mês Valor Pago 

Janeiro R$ 81.390,00 

Fevereiro R$ 129.015,00 

Março R$ 208.675,00 

Abril R$ 167.470,00 

Maio R$ 147.645,00 

Junho R$ 207.065,00 

Julho R$ 198.667,99 

Agosto R$ 330.340,00 

Setembro R$ 240.935,00 

Outubro R$ 276.755,00 

Novembro R$ 280.355,00 

Dezembro R$ 97.720,00 

 Total Anual R$ 2.366.032,99 

FONTE: GERFIN/DEAF-DETRAN-RO, JAN/2016 e Relatório Anual 2015 DETRAN-RO 
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Figura 3 – Pagamentos mensais de diárias proferidas pelo DETRAN-RO (2015). 
Fonte: Relatório Anual de Atividades 2015 

 

5.3. Dispêndio com diárias no exercício de 2016 

Os dados apresentados na tabela 03 a seguir bem como na figura 04, 

apresentam os dispêndios proferidos pelo Departamento Estadual de Trânsito 

de Rondônia no período de Janeiro a Dezembro de 2016, totalizando a monta 

financeira de R$2.449.940,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta e nove 

mil novecentos e quarenta reais). 

Tabela 3 – DISPÊNDIOS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2016 

A
N

O
 2

01
6 

Mês Valor Pago 

Janeiro R$ 80.210,00 

Fevereiro R$ 160.550,00 

Março R$ 288.250,00 

Abril R$ 229.360,00 

Maio R$ 259.095,00 
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Junho R$ 329.465,00 

Julho R$ 265.865,00 

Agosto R$ 274.340,00 

Setembro R$ 90.615,00 

Outubro R$ 196.640,00 

Novembro R$ 215.380,00 

Dezembro R$ 60.170,00 

 Total Anual R$ 2.449.940,00 

FONTE: GERFIN/DEAF-DETRAN-RO, JAN/2017 e Relatório Anual 2016 DETRAN-RO 

 

 
Figura 4 – Pagamentos mensais de diárias proferidas pelo DETRAN-RO (2016). 

Fonte: Relatório Anual de Atividades 2016 

 

5.4. Dispêndio com diárias no exercício de 2017 

Os dados apresentados na tabela 04 a seguir bem como na figura 05, 

apresentam os dispêndios proferidos pelo Departamento Estadual de Trânsito 

de Rondônia no período de Janeiro a Dezembro de 2017, totalizando a monta 

financeira de R$ 3.402.745,00 (três milhões quatrocentos e dois mil 

setecentos e quarenta e cinco centavos). 
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Tabela 4 – DISPÊNDIOS COM DIÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2017 

A
N

O
 2

0
1

7
 

Mês Valor Pago 

Janeiro R$ 91.260,00 

Fevereiro R$ 129.695,00 

Março R$ 189.395,00 

Abril R$ 139.920,00 

Maio R$ 223.310,00 

Junho R$ 201.835,00 

Julho R$ 489.065,00 

Agosto R$ 290.320,00 

Setembro R$ 405.570,00 

Outubro R$ 389.515,00 

Novembro R$ 569.095,00 

Dezembro R$ 283.765,00 

 Total Anual R$ 3.402.745,00 

FONTE: GERFIN/DEAF-DETRAN-RO, JAN/2018 e Relatório Anual 2017 DETRAN-RO 

 

 

Figura 5 – Pagamentos mensais de diárias proferidas pelo DETRAN-RO (2017). 
Fonte: Relatório Anual de Atividades 2017 
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5.5. Dispêndio com diárias no exercício de 2018 

No final do exercício de 2018, foram publicadas em diversos meios de 

comunicação do Estado, matéria intitulada de “Farras das Diárias no DETRA-

RO”, onde relata que a Autarquia Estadual de Trânsito de Rondônia, gastou, 

entre os meses de janeiro a outubro de 2018, mais de 4 milhões com 

concessão de diárias. 

Pelos fatos supracitados, o presente Relatório buscou coletar as 

informações detalhadas de todos os dispêndios financeiros gastos no exercício 

de 2018, com concessão de diárias pelo DETRAN-RO no exercício de 2018. O 

Processo de investigação teve como fonte dados extraídos do SIAFEM, bem 

como dados dos registros de controle interno da Seção de Diárias da Autarquia 

Estadual de Trânsito e em especial dados extraídos do Processo Eletrônico nº 

0014.452859/2018-89 

Os dados apresentados na tabela 05 a seguir bem como na figura 06, 

apresentam os dispêndios proferidos pelo Departamento Estadual de Trânsito 

de Rondônia no período de Janeiro a Dezembro de 2018, totalizando a monta 

financeira de R$ 5.006.645,00 (cinco milhões seis mil seiscentos e quarenta 

e cinco reais). 

Tabela 5 – DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS PAGAS EM 2018 – DETRAN-RO 

DISPÊNDIOS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCO DE 2018 - DETRAN-RO 

JANEIRO R$ 129.715,00 

FEVEREIRO R$ 344.025,00 

MARÇO R$ 479.335,00 

ABRIL R$ 436.265,00 

MAIO R$ 445.715,00 

JUNHO R$ 333.400,00 

JULHO R$ 484.775,00 

AGOSTO R$ 519.255,00 

SETEMBRO R$ 541.540,00 

OUTUBRO R$ 516.650,00 
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NOVEMBRO R$ 672.345,00 

DEZEMBRO R$ 103.625,00 

TOTAL R$ 5.006.645,00 
FONTE: DETRAN-SEDIARIA – Processo Eletrônico 0014.452859/2018-89 

Os valores descritos na tabela 5 estão representados graficamente na 

figura 06 a seguir: 

 

Figura 6 – Dispêndios mensais com diárias no exercício de 2018 – DETRAN/RO 

FONTE: - DETRAN-SEDIARIA – Processo Eletrônico 0014.452859/2018-89 

Analisando o gráfico supracitado, verifica-se que o maior dispêndio 

financeiro com diárias pago pelo DETRA/RO no exercício de 2018 ocorreu no 

mês de Novembro, cuja monta perfez o valor de R$672.345,00 (seiscentos e 

setenta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais) e a menor monta 

financeira paga com diárias ocorreu no mês de dezembro, perfazendo a monta 

de R$ 103.625,00 (cento e três mil seiscentos e vinte e cinco reais), contudo é 

importante frisar que o valor referente ao mês de dezembro contempla 
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apenas os pagamentos efetivados até o dia 05/12/2018, ou seja, a primeira 

semana de dezembro, assim sendo, desconsiderando o mês de dezembro, a 

menor monta financeira gasta com diárias ocorreu de fato no mês de janeiro de 

2018, onde o DETRAN/RO desembolsou a monta de R$ 129.715,00 (cento e 

vinte e nove mil setecentos e quinze reais. 

Compulsando os dispêndios com diárias no mês de janeiro de 2018, o 

DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 129.715,00 (cento e vinte e nove mil 

setecentos e quinze reais), sendo o servidor Tiago Ribeiro dos Santos o maior 

tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o 

menor valor pago no respectivo mês correspondeu a R$375,00 (trezentos e 

setenta e cinco reais), pagos a servidora Deuzeni de Freitas Santiago. 

Quando se analisa os dispêndios com diárias no mês de fevereiro de 

2018, o DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 344.025,00 (trezentos e 

quarenta e quatro mil e vinte e cinco reais), sendo o servidor Antônio Sérgio 

Melo da Cunha o maior tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 3.875,00 

(três mil oitocentos e setenta e cinco reais) e o menor valor pago no respectivo 

mês correspondeu a R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos ao servidor 

Vicente de Paulo de Moraes. 

Em analise dos dispêndios com diárias no mês de março de 2018, o 

DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 479.335,00 (Quatrocentos e setenta e 

nove mil trezentos e trinta e cinco reais), sendo o servidor Everton Nascimento 

Desmarest o maior tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais) e o menor valor pago no respectivo mês 

correspondeu a R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos ao servidor 

Moacyr Bastos Ribeiro Filho. 

Já em relação aos dispêndios com diárias no mês de abril de 2018, o 

DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 436.265,00 (Quatrocentos e trinta e 

seis mil duzentos e sessenta e cinco reais), sendo o servidor Carlos Romeu 
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Fernandes da Silva Júnior o maior tomador de diárias, recebendo a monta de 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e o menor valor pago no respectivo 

mês correspondeu a R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos ao servidor 

Tiago Veloso da Costa. 

Em analise dos dispêndios com diárias no mês de maio de 2018, o 

DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 445.715,00 (Quatrocentos e quarenta 

e cinco mil setecentos e quinze reais), sendo o servidor Raimundo Torres Filho 

o maior tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 6.125,00 (seis mil cento 

e vinte e cinco reais) e o menor valor pago no respectivo mês correspondeu a 

R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos ao servidor Júlio Coelho Leal. 

Em analise dos dispêndios com diárias no mês de junho de 2018, o 

DETRAN/RO pagou a monta total de R$333.400,00 (trezentos e trinta e três mil 

e quatrocentos reais), sendo o servidor Saulo Levino de Oliveira o maior 

tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 4.875,00 (quatro mil oitocentos e 

setenta e cinco reais) e o menor valor pago no respectivo mês correspondeu a 

R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos ao servidor Afrânio de Oliveira 

Granja dos Santos. 

Quando se analisa os dispêndios com diárias no mês de julho de 2018, 

o DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 489.775,00 (quatrocentos e oitenta e 

nove reais mil setecentos e setenta e cinco reais), sendo o servidor Antônio 

Feitosa de Araújo o maior tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 

3.875,00 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais) e o menor valor pago no 

respectivo mês correspondeu a R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos 

ao servidor Egon Schrippe. 

Já em relação aos dispêndios com diárias no mês de agosto de 2018, o 

DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 519.255,00 (quinhentos e dezenove 

mil duzentos e cinquenta e cinco reais), sendo o servidor Djalma Alves Júnior o 

maior tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 7.375,00 (sete mil 
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trezentos e setenta e cinco reais) e o menor valor pago no respectivo mês 

correspondeu a R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos ao servidor 

Anderson Luciano de Souza. 

Em analise dos dispêndios com diárias no mês de setembro de 2018, o 

DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 541.450,00 (quinhentos e quarenta e 

um mil quatrocentos e cinquenta reais), sendo o servidor Jorge Luiz Teixeira 

Lima o maior tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 7.375,00 (sete mil 

trezentos e setenta e cinco reais) e o menor valor pago no respectivo mês 

correspondeu a R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos ao servidor 

Marcelo Silva da Costa. 

Quando se analisa os dispêndios com diárias no mês de outubro de 

2018, o DETRAN/RO pagou a monta total de R$ 516.650,00 (quinhentos e 

dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais), sendo o servidor Robermy de 

Souza Pinheiro o maior tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 4.750,00 

(quatro mil setecentos e cinquenta reais) e o menor valor pago no respectivo 

mês correspondeu a R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos ao servidor 

Carlos André de Souza Benedito. 

Em analise dos dispêndios com diárias no mês de novembro de 2018, 

o DETRAN/RO pagou a monta total de R$672.345,00 (seiscentos e setenta e 

dois mil trezentos e quarenta e cinco reais), sendo o servidor Ademir Rodrigues 

Nascimento Baú o maior tomador de diárias, recebendo a monta de R$ 

4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais) e o menor valor pago no 

respectivo mês correspondeu a R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos 

ao servidor Ericson Cassino Ribeiro. 

E por derradeiro, no mês de dezembro de 2018, o DETRAN/RO pagou 

a monta total de R$103.625,00 (cento e três mil seiscentos e vinte e cinco 

reais), em diárias, sendo a servidora Eloíza dos Santos Almeida a maior 

tomadora de diárias, recebendo a monta de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e 
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cinquenta reais) e o menor valor pago no respectivo mês correspondeu a 

R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), pagos a servidora Queli Botelho dos 

Santos. Importante frisar que o valor referente ao mês de dezembro 

contempla apenas os pagamentos efetivados até o dia 05/12/2018, ou 

seja, a primeira semana de dezembro. 

Por fim, as informações que subsidiaram a análise e manifestações no 

presente item, que fazem relação aos dispêndios financeiros com diárias no 

exercício de 2018, proferidos pela Autarquia Estadual de Trânsito estão 

acostadas no anexo I do presente relatório. 

 

6. SÍNTESE GERAL DE DESPESAS COM DIÁRIAS 2014-2018 

(DETRAN-RO) 

De forma sintetizada, foram compilados os dados de 2014 a 2018, 

referente aos pagamentos de diárias proferidos pelo Departamento Estadual de 

Trânsito de Rondônia, conforme descrito na tabela 6 a seguir: 

Tabela 6 – DIÁRIAS PAGAS NO PERÍODO DE 2014-2018 (DETRAN-RO) 

DESPESA COM DIÁRIA 2014-2018 DETRAN/RO 

Diárias 2014 R$ 2.085.480,00 

Diárias 2015 R$ 2.366.032,99 

Diárias 2016 R$ 2.449.940,00 

Diárias 2017 R$ 3.402.745,00 

Diárias 2018 R$ 5.006.645,00 

TOTAL R$ R$ 15.310.842,99 
Fonte: Relatório Anual DETRAN/RO e Processo Eletrônico 0014.452859/2018-89 

Em análise aos dados descritos na tabela 06, verifica-se que a 

evolução dos gastos com diárias aumentam progressivamente ano após anos. 

Em 2014 a Autarquia Estadual de Trânsito desembolsou a monta de R$ 

2.085,480,00 e em 2018 o valor saltou para R$5.006.645,00. 
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Em cinco anos, o Departamento Estadual de Trânsito desembolsou a 

monta financeira de R$15.310.842,99 (quinze milhões trezentos e dez mil 

oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove reais). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório limitou-se a analisar dados pertinentes aos 

dispêndios financeiros efetuados pelo Departamento Estadual de Trânsito de 

Rondônia no período de 2014 a 05/122018. 

A análise proferida permitiu certificar que os gastos com diárias 

aumentam ano após anos, sendo que nos exercícios de 2017 e 2018 os 

valores sofreram expressivos aumentos. 

Importante destacar, que apenas no exercício de 2018 conseguimos de 

forma detalhada os dados referentes aos tomadores de diárias, período, 

valores, destino e objetivo da diária, conforme descrito no anexo I. 

Conforme exposto, durante o período de 01/01/2014 a 05/12/2018 o 

Departamento Estadual de Trânsito desembolsou a monta financeira de 

R$15.310.842,99 (quinze milhões trezentos e dez mil oitocentos e quarenta 

e dois reais e noventa e nove reais). 

Nessa atual fase não como mensurar os motivos que elevaram ao 

aumento do dispêndio financeiro com diárias, para melhor compreensão, 

necessário analisar outros prismas tais como: aumento da frota de veículos, de 

condutores habilitados ou em processo de habilitação, ações de fiscalização e 

educação de trânsito, vistorias em terceirizadas ou concessionárias entre 

outras. 

Independente dos motivos que levaram ao aumento dos dispêndios 

com diárias, o ponto fulcral a ser esclarecido pela Autarquia Estadual de 
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Trânsito é o resultado dos gastos, ou seja, o que foi atendido, demonstrar se o 

objetivo da diária foi alcançado, se atendeu o interesse público. 

Esses são apenas alguns dos questionamentos levantados, entre 

tantos outros que surgiram em decorrência das informações levantadas. 

Destarte, o presente estudo, tem caráter informativo, visando subsidia 

Vossa Excelência na tomada de decisão. Salutar frisar, que o mesmo pode ser 

complementado com acréscimo de informações que julgar pertinente. 

Por todo exposto, submeto o presente Relatório para análise, 

manifestação e deliberações que Vossa Excelência julgar necessário. 

 

Porto Velho, 20 de março de 2019. 

 

Marcelo Victor Duarte Corrêa 
Assessor da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

 


