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INSTRUÇÃO N. 003/2011-PR 
 

Dispõe sobre critérios de gerenciamento de projetos 
e de execução orçamentária do Poder Judiciário de 
Rondônia 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 17, incisos I e II do Código de Organização Judiciária do 
Estado e art. 154 do Regimento Interno; 
 
CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 99 da Constituição 
Federal e 75 da Constituição Estadual; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a execução 
orçamentária e financeira do Poder Judiciário do Estado de 
Rondônia; 
 
I N S T R U I: 

 
Art. 1º A execução orçamentária e financeira do Poder Judiciário 

do Estado de Rondônia será realizada no Sistema Integrado de Gestão 
Administrativa - SIGA concomitante com o Sistema Integrado de Administração 
Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM. 

 
Art. 2º As dotações orçamentárias, aprovadas em lei orçamentária 

anual, serão distribuídas no SIGA da seguinte forma: 
 
I - unidade orçamentária; 
 
II - atividade, projeto e operações especiais; 
 
III - natureza da despesa; 
 
IV - subitem da despesa; 
 
V - fonte de recurso; 
 
VI - projeto estratégico; 
 
VII - projeto operacional. 
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Art. 3º A gestão e execução dos créditos orçamentários e 
recursos financeiros por Projetos Estratégicos e Projetos Operacionais serão 
realizadas no SIGA, pelas seguintes unidades: 

 
I - A Coordenadoria de Planejamento - COPLAN por meio da: 
 
a) Coordenadoria de Programação Orçamentária - CPO para: 
1) alimentar o sistema com as dotações orçamentárias 

consignadas na Lei Orçamentária Anual; 
2) acompanhar a execução orçamentária; 
 
3) registrar alterações nas dotações consignadas no orçamento; 
 
4) emitir relatórios; e 
 
5) realizar outras atividades correlatas. 
 
b) Coordenadoria de Modernização e Gestão Estratégica - CMGE 

para: 
1) cadastrar os Projetos Estratégicos e Operacionais; 
 
2) acompanhar a execução dos projetos; 
 
3) realizar outras atividades correlatas. 
 
II - O Departamento de Economia e Finanças - DEF para realizar 

as atividades relacionadas à execução orçamentária de: 
 
a) lançar os estágios da despesa pública registrados no SIAFEM 

(nota de crédito, nota de empenho, nota de lançamento, programa de 
desembolso e ordem bancária); 

 
b) lançar a previsão de despesas, quando oportuno; 
 
c) lançar as informações relacionadas aos instrumentos 

contratuais dos bens adquiridos e serviços contratados pelo órgão e incluí-los 
em formato digital; 

 
d) acompanhar a execução orçamentária e financeira; 
 
e) emitir relatórios sobre a execução; 
 
f) outras atividades inerentes ao Departamento. 
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III - O Departamento de Compras - DEC para: 
 
a) cadastrar fornecedores e processos; 
 
b) consultar processos, contratos, fornecedores;  
 
c) realizar outras atividades próprias do órgão. 
 
IV - Unidades Responsáveis por Projetos Estratégicos para: 
 
a) lançar o plano de ação dos projetos operacionais; 
 
b) registrar as ações realizadas; 
 
c) acompanhar o cronograma físico e financeiro dos projetos 

operacionais. 
 
V - Unidade Organizacional do Poder Judiciário de Rondônia 

para: 
 
a) registrar as ações realizadas no projeto operacional; 
 
b) acompanhar o cronograma físico e financeiro dos projetos 

operacionais. 
 
Art. 4º As solicitações de alterações orçamentárias que impliquem 

em remanejamento, na forma definida na lei orçamentária anual, apontadas 
nas reuniões mensais de gerenciamento do orçamento, serão encaminhas à 
COPLAN até o dia 15 de cada mês, devidamente justificadas pelo titular da 
unidade responsável por projeto estratégico. 

 
§ 1º Excetuam-se das disposições do caput as solicitações de 

ajustes orçamentários dos projetos, em nível de subitem de despesa. 
 
§ 2º As solicitações de que trata o parágrafo anterior serão 

acompanhadas do Relatório Detalhado da Execução do Projeto Estratégico, 
extraído do SIGA, espelhando as dotações orçamentárias existentes em nível 
de subitem de despesa. 

 
Art. 5º A COPLAN, por meio da CPO, poderá realizar as 

modificações em nível de subitem da despesa no SIGA, para atender as 
necessidades supervenientes. 
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Art. 6º A COPLAN disponibilizará no link "Administração 
Transparente" o demonstrativo do orçamento deste Poder Judiciário por projeto 
estratégico. 

 
Art. 7º O cronograma para execução das atividades 

orçamentárias é o constante do anexo único, que pode ser alterado por 
consenso das unidades envolvidas e publicadas pela CMGE/COPLAN no 
Diário da Justiça. 

 
Parágrafo único. Quando a data-limite estabelecida no 

cronograma indicado no caput ocorrer em finais de semana e feriados, será 
antecipada para o dia útil anterior. 

 
Art. 8º Os registros da arrecadação das receitas do Fundo de 

Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU 
serão realizados pela Coordenadoria das Receitas do FUJU - COREF e os 
repasses financeiros destinados ao Tribunal de Justiça serão registrados pelo 
Departamento de Economia e Finanças - DEF.  

 
Parágrafo único. As solicitações de alterações da discriminação 

da receita serão dirigidas à Coordenadoria de Planejamento - COPLAN, 
devidamente instruídas. 

 
Art. 9º A execução orçamentária pode ser acompanhada no SIGA 

por magistrados e servidores por meio do cadastro funcional e senha de 
acesso aos sistemas informatizados do Poder Judiciário de Rondônia. 

 
Art. 10. Os casos omissos serão decididos pela Presidência. 
 
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua 

publicação, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2011, revogando-se a 
Instrução n. 025, de 27 de outubro de 2008. 

  
Publique-se.  
Registre-se. 
Cumpra-se. 
  
 
Porto Velho, 21 de janeiro de 2011. 
 
 
Des. Cássio Rodolfo Sbarzi Guedes  
Presidente 


