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Apresentação 

 

Senhores Usuários, 

 

O conteúdo das publicações disponíveis nesta página está assinado digitalmente, nos 

termos da MP 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(ICP-Brasil). 

A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer 

efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização 

da informação no Diário Oficial de Contas. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil 

que seguir ao considerado como data da publicação. 

 

Decisões 

ALVORADA NORTE 

Processo - 07471/2019 

 

Processo : 07471/19 

Município : ALVORADA DO NORTE 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2018 

Gestor : NILSON VITORINO DE SOUZA 

CPF : 612.116.211-20 

DESPACHO Nº 802/2019 

 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista para conhecimento da falha 

constatada na análise das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de 

ALVORADA DO NORTE, relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de NILSON VITORINO DE 

SOUZA: 

 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2018, protocolizadas em 

03/05/2019, fora do prazo  (Dispositivo legal ou normativo violado: art. 3º, da IN TCMGO nº 008/15; multa 

aplicável: de 1% a 3% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, V, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO 

TCMGO). 

 Caso seja necessário o reenvio eletrônico (por meio da internet via analisador web) das 

informações da prestação de contas deverá ser observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. 

Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 7 de maio de 

2019. 

  

  

Daniele Pinheiro Viana Célio Roberto de Almeida 

Chefe de Divisão Secretário de Controle Externo 
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BURITI GOIAS 

Processo - 06389/2019 

 

Processo 
: 06389/19 

Município : BURITI DE GOIÁS 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2018 

Chefe de Governo : EDMAR BORGES DE LIMA 

CPF : 507.469.521-04 

   

DESPACHO Nº 1205/2019 

 Em face do que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, encaminhem-se 

os autos ao Setor de Diligências para na forma regimental, abrir vista a EDMAR BORGES DE LIMA, Chefe 

de Governo do Município de BURITI DE GOIÁS, para conhecimento das seguintes ocorrências: 

 1. Leis nº 510/18 e 524/18 que autorizam a abertura de créditos adicionais 

suplementares, informadas na prestação das contas de gestão, não comprovadas por meio de documentação 

hábil (Dispositivo legal ou normativo violado: art. 1º, § 5°, da IN TCM nº 010/2015; multa aplicável: de 1% 

a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, XIV, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 2. Relatório conclusivo da comissão especial designada para realizar o inventário anual 

dos bens patrimoniais (fls. 245/246) não apresenta informações no que se refere as imobilizações, 

incorporações, baixas e alienações do exercício; ao estado de conservação dos bens inventariados; as 

informações analíticas de bens levantados por detentor de carga patrimonial (Dispositivo legal ou normativo 

violado: arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN TCM nº 008/2015; multa 

aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO 

TCM). 

 3. Saldo da conta Créditos / Dívida Ativa (R$ 149.535,59) informado no Balanço 

Patrimonial – Anexo 14 (fls. 265) diverge do respectivo montante (R$ 451.803,85) apurado no Detalhamento 

da Dívida Ativa – DDA (fls. 266). Caso necessário o reenvio das informações referentes ao Detalhamento da 

Dívida Ativa – DDA, deverão ser encaminhadas por meio da internet (via analisador web), após solicitação 

mediante processo específico, no prazo da abertura de vista, observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 

008/2015. 

 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da 

internet via analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da 

IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de 

vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO, em Goiânia, 22 de abril de 2019. 

  

Luciano Alvarez de Melo Gabriel Pereira Fé Júnior 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

José Carlos Lucindo 

Secretário de Controle Externo 

 

 

CISO II Consorcio Intermun de Saude Reg Oeste II 

Processo - 05746/2019 
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Processo : 05746/19 

Interessado : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE II – CISO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2018 

Presidente : JOÃO BATISTA FIGUEIREDO NETO 

CPF : 252.973.171.34 

DESPACHO N.º 800/2019 

Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista para conhecimento das falhas 

constatadas na análise das contas de gestão do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

REGIÃO OESTE II - CISO, relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de JOÃO BATISTA 

FIGUEIREDO NETO: 

 

1. Divergência entre as transferências contabilizadas pelos entes consorciados e as 

receitas contabilizadas pelo Consórcio, conforme evidenciado abaixo: 

 

Municípios 

Transferências 

Intermunicipais 

realizadas 

(SICOM 

TCMGO) 

Transferências Intermunicipais 

recebidas (Comparativo da Receita) 
Diferença 

Serviços de 

Saúde 

Transferências 

Rateios 

Adelândia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aurilândia 41.682,00 37.852,00 26.000,00 22.170,00 

Buriti de Goiás 38.443,76 12.515,76 25.928,00 0,00 

Cachoeira de Goiás 60.211,55 40.411,55 19.800,00 0,00 

Córrego do Ouro 33.225,35 12.080,35 24.200,00 3.055,00 

Firminópolis 136.889,46 109.321,96 34.162,50 6.595,00 

Palmeiras de Goiás 0,00 0,00 0,00 0,00 

Palminópolis 68.824,87 37.624,87 31.200,00 0,00 

Paraúna 193.149,33 182.649,33 39.000,00 28.500,00 

Sanclerlândia 4.065,00 9.840,00 24.000,00 29.775,00 

São Luís dos Montes 

Belos 
152.984,60 

135.984,60 17.000,00 
0,00 

São João da Paraúna 52.818,85 27.093,85 24.200,00 -1.525,00 

Turvânia 52.048,50 23.988,50 28.600,00 540,00 

TOTAL 834.343,27 629.362,77 294.090,50 89.110,00 

Fonte: Pesquisa Empenhos/Pagamentos - SICOM/TCM (fls. 179-204, vol. 1) Comparativo da Receita (fls. 

084-085, vol. 1) e Balanço Financeiro (fl. 15, vol. 1). 

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: art. 89 da Lei nº 4.320/1964; multa aplicável: 1% a 25% de R$ 

10.000,00, com base no art. 47-A, VIII, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCMGO. 

Obs. Dos montantes considerados (SICOM TCMGO) nas transferências dos municípios de Córrego do Ouro, 

Firminópolis, São João da Paraúna e Turvânia, foram deduzidos os valores não contabilizados pelo consórcio 

de acordo com a informação constante na DECLARAÇÃO (fl. 086, vol. 1) emitida pela Diretora Executiva 

do consórcio, Sra. Marta Selma da Silveira. 

SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 6 de maio de 

2019. 

  

  

Tallison Nathan Sales da Silva Célio Roberto de Almeida 

Chefe de Divisão Secretário de Controle Externo 
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COCALZINHO GOIAS 

Processo - 01641/2019 

 

Processo : 01641/19 

Município : COCALZINHO DE GOIÁS 

Órgão : FMS 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2018 

Gestor : EDSON DOS SANTOS BARRETO 

CPF : 689.784.721-68 

   

DESPACHO Nº 407/2019 

 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista para conhecimento da falha 

constatada na análise das contas de gestão do FMS do Município de COCALZINHO DE GOIÁS, relativas ao 

exercício de 2018, de responsabilidade de EDSON DOS SANTOS BARRETO: 

 1. Falta de apresentação das certidões do conselho municipal de saúde dos meses de 

setembro a dezembro (Dispositivo legal ou normativo violado: art. 1º, II, § 2º, da Lei 8.142/90 e art. 6º, I, da 

IN TCMGO nº 08/2015; multa aplicável: de 1% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, VIII, da Lei 

Estadual nº 15.958/07 – LO TCMGO). 

 Caso seja necessário o reenvio eletrônico (por meio da internet via analisador web) das 

informações da prestação de contas deverá ser observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. 

Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 07 de maio de 

2019. 

  

Adrianna Roque de Almeida Reis Tallison Nathan Sales da Silva 

Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

 

Célio Roberto de Almeida 

Secretário de Controle Externo 

 

 

CORREGO OURO 

Processo - 09079/2018 

 

ACÓRDÃO Nº 00882/2019 - Primeira Câmara 

PROCESSO  : 09079/2018 

ÓRGÃO/ENTIDADE : MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO 
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ASSUNTO : REAJUSTE DE REMUNERACAO/SUBSIDIOS 

PERÍODO : 2018 

RESPONSÁVEL 1 : MURILO CESAR DA SILVA, Prefeito 

CPF – RESPONSÁVEL 1 : 307.103.831-34 

RESPONSÁVEL 2 : CLAUDIO MARCIANO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara 

CPF – RESPONSÁVEL 2 : 890.822.811-04 

 

EMENTA: REVISÃO GERAL ANUAL. INPC. 

DATA-BASE-ABRIL. LEI APLICAVÉL.  

 

Cuidam-se os autos do procedimento de anotação, para fins de controle de gastos, das 

seguintes normas que dispõem sobre revisão geral anual promovida pelos Poderes Executivo e Legislativo de 

Córrego do Ouro, nos termos previstos no art. 37, X, in fine, da Constituição Federal de 1988: 

Atos normativos Assunto 

Lei nº 767/2018 (fl.2) 
Concede revisão geral anual para os servidores públicos e agentes 

políticos do Poder Legislativo.  

Lei nº 657/2008 (fl.3) 

Lei que fixa a data base e estabelece o índice inflacionário para as 

revisões dos subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos 

Poderes Executivo e Legislativo. (Já registrada pelo TCMGO) 

Lei nº 770/2018 (fls.9-10) 
Concede revisão geral anual para os servidores públicos e agentes 

políticos do Poder Executivo. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos 

membros integrantes da Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no Voto do Relator, para: 

I. CONSIDERAR APLICÁVEL a revisão promovida pelas  Leis nº 767/2018 e 

770/2018, por estarem em conformidade com a Constituição Federal, tendo em 

vista que foi observada a generalidade dos beneficiários (servidores e agentes 

políticos), a identidade do índice e a data-base referente ao período acumulado 

de janeiro de 2017 a março de 2017 (proporcional no primeiro ano da legislatura 

conforme AC-COM nº 0007/2011) e de abril de 2017 a março de 2018 (integral 

conforme data-base regulamentada pela Lei nº 657/2008); 

II. CONSTAR que os subsídios dos agentes políticos dos Poderes Executivo e 

Legislativo de 2018 devem ser alterados, a partir de abril de 2018, para os 

valores constantes na tabela apresentada, em decorrência da aplicação do 

percentual de 2,07%: 
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CARGO   SUBSIDIO (R$) 

Prefeito R$ 14.289,80 

Vice-Prefeito R$ 7.144,90 

Secretários R$ 4.082,80 

Vereador R$ 4.090,97 

Presidente da Câmara R$ 4.090,97 

 

III. ALERTAR aos responsáveis que para as próximas revisões gerais anuais 

dever-se-á observar a política inflacionária do Município (Lei nº 657/2008), a 

qual elege o mês em que se dará o procedimento de recomposição de perdas 

inflacionárias a cada ano (abril) e o índice adotado (INPC) para ambos os 

Poderes, em atenção à RN 05/07. 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 12 de 

Fevereiro de 2019. 

Presidente: Maria Teresa Garrido Santos 

Relator: Daniel Augusto Goulart. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, 

Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Fabricio Macedo Motta. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Francisco José Ramos, Cons. 

Maria Teresa Garrido Santos. 

 

CRISTALINA 

Processo - 03486/2019 

 

Processo : 03486/19 

Município : CRISTALINA 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2018 

Gestora : NILDA GONZATTI 

CPF : 659.991.421-72 

DESPACHO Nº 773/2019 

 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista para conhecimento da falha 
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constatada na análise das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de 

CRISTALINA, relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de NILDA GONZATTI: 

 1. Valor retido de depósitos e consignações não repassado no decorrer do exercício (fls. 

88/89), conforme relacionado abaixo: 

Conta contábil Retenções  Repasse  Diferença  % 

Diferença  

FUNCRISTAL 718.855,52  419.159,78  299.695,74  41,69% 

Totais 718.855,52  419.159,78  299.695,74  41,69% 

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: art. 168, do Decreto-Lei nº 2.848/1940; multa aplicável: de 1% 

a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, VIII, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCMGO. 

 Caso seja necessário o reenvio eletrônico (por meio da internet via analisador web) das 

informações da prestação de contas deverá ser observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. 

Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 30 de abril de 

2019. 

  

  

Adriano Moreira Damasceno Daniele Pinheiro Viana 

Técnico de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

 

Célio Roberto de Almeida 

Secretário de Controle Externo 

 

 

GOIANIA 

Processo - 21584/2014 

 

PROCESSO 21584/14 

MUNICÍPIO GOIÂNIA 

ASSUNTO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

  

 

  DESPACHO Nº 1112019–SFOSEng 

  

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Objetos fiscalizados 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços) nº 079/2013 

DATA DA SESSÃO: 28/11/2013 

TIPO: Menor preço por lote 

 
Contrato nº 013/2014 

CONTRATADA: FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 
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DATA: 03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses  

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 1.540.000,00 

Contrato nº 005/2015 

CONTRATADA: FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 

DATA: 07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 2.310.000,00 

Contrato nº 014/2014 

CONTRATADA: WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 

DATA: 03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses após o recebimento da primeira Ordem de Serviço 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 920.000,00 

Contrato nº 006/2015 

CONTRATADA: WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 

DATA: 07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 1.380.000,00 

Contrato nº 015/2014 

CONTRATADA: DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA - EPP 

DATA: 03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses após o recebimento da primeira Ordem de Serviço 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 1.420.000,00 

Contrato nº 007/2015 

CONTRATADA: DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA - EPP 

DATA: 07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 2.130.000,00 

Contrato nº 016/2014 
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CONTRATADA: FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA-ME 

DATA: 03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses após o recebimento da primeira Ordem de Serviço 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 1.828.500,00 

Contrato nº 008/2015 

CONTRATADA: FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA-ME 

DATA: 07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 2.025.500,00 

Contrato nº 017/2014 

CONTRATADA: SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA-EPP 

DATA: 03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses após o recebimento da primeira Ordem de Serviço 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 933.000,00 

Contrato nº 009/2015 

CONTRATADA: SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA-EPP 

DATA: 07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 805.000,00 

Ata de Registro de Preços nº 041/2014 

EMPRESA: FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 

DATA: 24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 3.850.000,00 

Ata de Registro de Preços nº 042/2014 

EMPRESA: WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 

DATA: 24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 2.300.000,00 
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Ata de Registro de Preços nº 043/2014 

EMPRESA: DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA - EPP 

DATA: 24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 3.550.000,00 

Ata de Registro de Preços nº 044/2014 

EMPRESA: FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - ME 

DATA: 24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 7.414.000,00 

Ata de Registro de Preços nº 045/2014 

EMPRESA: SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇÕS LTDA - ME 

DATA: 24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 5.410.000,00 

 

1.2. Relatório 

Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial, determinada pelo Acórdão nº 04968/16 

(fls. 472-479, vol. 9) tendo em vista a existência de irregularidades nos Contratos nº 014/2014 e nº 016/2014 

(superfaturamento), que resultou dano ao erário, além dos Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015 (sobrepreço), 

com o fim de quantificar o dano e identificar os responsáveis.  

Inicialmente, tratavam os autos de processo de verificação da regularidade do Pregão 

Eletrônico nº 079/2013 e das Atas de Registro de Preços nº 041/14 (fls. 1182/1187, Vol. 4), nº 042/14 (fls. 

1188/1193, Vol. 4), nº 043/14 (fls. 1194/1199, Vol. 4), nº 044/14(fls. 1200/1205, Vol. 4) e nº 045/14(fls. 

1206/1211, Vol. 4). 

Das atas decorreram os Contratos nº 013/2014 (fls. 1245/1253, Vol. 4), nº 014/2014 (fls. 

07/15, Vol. 2), nº 15/2014 (fls. 25/33, Vol. 2), nº 16/2014 (fls. 1272/1281, Vol. 4) e nº 17/2014 (fls. 

1282/1291, Vol. 4), celebrados pelo Município de Goiânia, cujo objeto é a aquisição de materiais destinados 

à manutenção de sinalização. 

Em análise ao Processo nº 11989/15, verificou-se que constavam os Contratos nº 005/15, nº 

006/2015, nº 007/2015, nº 008/2015 e nº 009/2015, os quais foram firmados, igualmente, por meio das Atas 

de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico nº 079/13. Desta forma, pela identidade de objeto, 

foram juntados os documentos do aludido processo aos autos nº 21584/14, aqui tratado.   
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A Secretaria de Licitações e Contratos, mediante o Despacho nº 1950/2014 – SLC (fls. 13-

15, vol. 1), requisitou ao Município que fosse encaminhado processo administrativo com a documentação 

exigida pela IN nº 015/12-TCM/GO. 

Em atendimento à requisição, foram juntados documentos às fls. 001/459, Vol. 2; fls. 

460/783, Vol. 3; fls. 784/1230, Vol. 4, conforme informou o Despacho nº 15999/2014 do Setor de 

Diligências da Divisão de Notificação (fl. 19, vol. 1). 

Na sequência, foi emitido o Relatório de Análise nº 040/15-SLC (fls. 1.232/1.237, vol. 4), 

no qual foi sugerida nova abertura de vista para juntada de documentos e esclarecimentos necessários para a 

análise conclusiva. 

O Despacho nº 116/2015-SLC (fls. 1.238-1.239, Vol. 4) notificou os responsáveis para 

apresentação da referida documentação, além de documento indicado pela Divisão Jurídica. 

Em resposta, foram juntados os documentos às fls. 1.242 a 1.291, vol. 4, conforme 

informou o Despacho nº 1933/14 (fl. 1.292, vol. 4). 

Ademais, o Secretário de Licitações e Contratos autorizou a juntada aos autos dos 

documentos às fls. 01/32, Vol. 5. 

Em seguida, a Equipe Técnica de Engenharia da SLC emitiu o Relatório de Análise nº 

094/15 (fls. 34/42, Vol. 5), sugerindo nova abertura de vista para a juntada de documentos. 

Por meio do Despacho nº 339/2015-SLC (fls. 53/54, Vol. 5), os responsáveis foram 

notificados para atendimento ao RA nº 094/15, bem como para apresentação de documento apontado pela 

Divisão Jurídica. 

Após a abertura de vista, foram juntados os documentos às fls. 57 a 70, Vol. 5/9, consoante 

informado pelo Setor de Diligências da Divisão de Notificação (Despacho nº 2999/15 - fl. 71, Vol. 5). 

Diante do questionamento da administração municipal, foi promovida nova abertura de 

vista, por meio do Despacho nº 559/15-SLC às fls. 72/73, Vol. 5, ao qual foi anexada a cotação de preços dos 

materiais em análise, fornecida por três empresas do mercado e que foi utilizada como referência pela Equipe 

Técnica de Engenharia. 

Na ocasião, foram apresentados os documentos constantes nas fls. 83 a 182, Vol. 5/9 dos 

autos. 

Após análise da documentação acostada aos autos, foi emitido o Relatório de Análise nº 

297/15-SLC (fls. 367/373, Vol. 9), que atestou os contratos nº 013/2014, nº 015/2014, nº 017/2014, nº 

005/2015, nº 007/2015 e nº 009/2015, em razão de ter sido constatado que os preços unitários contratados 

estão compatíveis com os valores de análise. Ademais, os contratos nº 014/2014, nº 016/2014, nº 006/2015 e 

nº 008/2015 não foram atestados, em decorrência da constatação de que os preços unitários contratados 

apresentaram-se maiores do que os valores de análise. Foi então sugerida imputação de débito sobre os 

valores contratuais pagos acima do valor atestado, conforme a tabela de valores abaixo: 
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CONTRATO EMPENHADO (R$) ANULADO (R$) PAGO (R$) ATESTADO (R$) DÉBITO (RS) 

014/2014 1.842.100,00 922.100,00 920.000,00 484.000,00 - 436.000,00 

016/2014 3.658.670,00 1.830.170,00 1.828.500,00 1.811.500,00 - 17.000,00 

Outrossim, a Equipe Técnica de Engenharia, após consulta no Sistema de Informática deste 

Tribunal, verificou não haver registro de pagamentos para os Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015, até a data 

da emissão do Relatório de Análise nº 297/15 (fls. 367/373, Vol. 9). Por fim, alertou que, caso fossem 

efetuados pagamentos superiores aos valores atestados, o responsável ficaria sujeito à imputação de débito. 

Em seguida, mediante o Despacho nº 1000/15 - SLC (fls. 379-381, Vol. 9), comunicou aos 

jurisdicionados quanto à sugestão de imputação de débito, bem como para que se manifestasse acerca da 

celebração dos contratos nº 05/2015, nº 06/2015, nº 07/2015, nº 08/2015 e nº 09/2015 após o término do 

prazo de vigência das respectivas Atas de Registro de Preços, em dissonância ao prescrito no art. 12, § 4º, do 

Decreto Municipal nº 3611/2013, que regulamenta a implantação do Sistema de Registro de Preços no 

Município de Goiânia. 

Em resposta, foram anexados os documentos às fls. 385 a 449, Vol. 9. 

 A Secretaria de Licitações e Contratos emitiu o Relatório de Análise nº 041/16 (fls. 

451/455, Vol. 9), por meio do qual identificou sobrepreço nos contratos nº 006/2015, nº 008/2015, nº 

014/2014 e nº 016/2014, bem como dano ao erário decorrente de superfaturamento nos dois últimos (nº 

014/2014 e 016/2014), razão pela qual sugeriu a conversão dos autos em Tomada de contas Especial. 

Em razão da modificação de competência promovida pela RA nº 042/16, que alterou o 

Regimento Interno do TCM/GO vieram os autos a esta Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia para sequenciamento do feito. 

Desse modo, esta Divisão Jurídica exarou o Certificado nº 0040/2016-SFOSEng, por meio 

do qual reforçou o entendimento da Equipe Técnica de Engenharia da Secretaria de Licitações e Contratos de 

que o sobrepreço e o superfaturamento detectados nos contratos deveram-se, precipuamente, a nova cotação 

de preços realizada após a licitação (fls. 953/960, Vol. 4), uma vez que os preços levantados inicialmente (fls. 

65/71, Vol. 2) se encontravam bem próximos aos apurados pela Secretaria de Licitações e Contratos junto ao 

mercado. 

O referido certificado também sugeriu a conversão dos autos em TCE e a notificação dos 

interessados para ciência acerca da conversão e apresentação de documentos. 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 01583/2016 (fl. 460, Vol. 9), 

corroborou o entendimento da Especializada. 

Acolhendo o entendimento exposto no Certificado nº 0040/16-SFOSEng, o Pleno deste 

Tribunal converteu os autos em TCE (Acórdão nº 04968/16) e determinou a notificação dos interessados, os 

quais apresentaram os documentos às fls. 484/641, Vol. 9/9. 

Após a análise da documentação apresentada, a Equipe Técnica de Engenharia exarou o 

Relatório de Análise nº 306/16-SFOSEng (fls. 643/649, Vol. 9). O Despacho nº 058/17-SFOSEng (fls. 654-
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661, vol. 9) realizou abertura de vista aos responsáveis pelas irregularidades verificadas pela Divisão de 

Engenharia. 

Houve manifestação por parte do jurisdicionado às fls. 689/773, vol. 9. 

Após análise da manifestação, foi emitido o Relatório de Análise nº 199/17-SFOSeng 

(fls.001-008, vol. 10), e, vieram os autos a esta Divisão Jurídica que exarou o Certificado nº 0355/2017-

SFOSEng (fls. 12-22, vol. 10). 

O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº 782/2018 (fls. 23-27, vol. 10), no qual 

manifestou-se pela notificação das empresas contratadas e pela exclusão da responsabilidade do Sr. Ex- 

Prefeito de Goiânia, Paulo de Siqueira Garcia.  

Na sequência, conforme Despacho nº 491/2018 (fls. 28, vol. 10), o Conselheiro Relator 

determinou o retorno dos autos a esta Secretaria para conhecimento e providências cabíveis. 

Por fim os autos vieram para manifestação desta Divisão Jurídica. 

 

2. ANÁLISE 

2.1. Sobrepreço e Superfaturamento nos Contratos nº 014/14, nº 016/14, nº 006/2015 e nº 

008/2015. 

Anteriormente, no Relatório de Análise nº 041/16-SFOSEng, a Equipe Técnica de 

Engenharia ratificou a análise feita no Relatório nº 297/15-SLC, o qual identificou sobrepreço nos contratos 

nº 006/2015, nº 008/2015, nº 014/2014 e nº 016/2014, bem como dano ao erário decorrente de 

superfaturamento nos dois últimos (nº 014/2014 e nº 016/2014), conforme se depreende do trecho abaixo: 

Esta Divisão de Engenharia atesta os valores dos Contratos nº 013/2014, nº 

015/2014, nº 017/2014, nº 005/2015, nº 007/2015 e nº 009/2015 em razão de ter 

sido constatado que os preços unitários contratados estão compatíveis com os 

valores de análise. 

Esta Divisão de Engenharia não atesta os valores dos Contratos nº 014/2014, 

nº 016/2014, nº 006/2015 e nº 008/2015, em razão da constatação de que os 

preços unitários contratados apresentaram-se maiores do que os valores de 

análise. 

É sugerido também imputação de débito sobre os valores contratuais pagos 

acima do valor atestado, conforme as tabelas de valores abaixo. Os pagamentos 

efetuados em cada contrato foram levantados conforme Notas Fiscais 

apresentadas (Fls. 117-175, vol. 5) e consulta no Sistema de Informática deste 

Tribunal, até a presente data. A apuração de débito para os Contratos nº 

014/2014 e nº 016/2014 foi possível em razão dos pagamentos integrais 

caracterizarem fornecimento em quantidades e preços unitários conforme os 

valores contratados. 

Tabela 05 - Relação de Valores dos Contratos. 

CONTRA

TO 

EMPENHADO 

(R$) 

ANULADO 

(R$) 
PAGO (R$) 

ATESTADO 

(R$) 

DÉBITO 

(RS) 
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014/2014 1.842.100,00 922.100,00 920.000,00 484.000,00 - 436.000,00 

016/2014 3.658.670,00 1.830.170,00 1.828.500,00 1.811.500,00 - 17.000,00 

Em consulta no Sistema de Informática deste Tribunal, verificou-se não haver 

registro de pagamentos para os Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015, até a 

presente data. Alerta-se que na eventualidade de serem efetuados pagamentos 

superiores aos valores atestado por esta Divisão Técnica, o responsável ficará 

sujeito a imputação de débito. 

 

Conforme apontado no Certificado nº 0040/16-SFOSEng, o sobrepreço ocorreu, 

precipuamente, devido a uma nova cotação de preços (fls. 953/960, Vol. 4) realizada posteriormente à 

licitação como forma de validar os valores ofertados para os lotes 02, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, haja vista que 

os mesmos ficaram acima do orçado inicialmente pela Administração Municipal (fls. 65/71, Vol. 2). 

Após a conversão dos autos em TCE e notificação dos responsáveis, o Sr. José Geraldo 

Fagundes Freire, Secretário Municipal de Trânsito, alegou, em síntese, que os novos orçamentos 

apresentados encontravam-se de acordo com os valores de mercado e que “os materiais constantes dos lotes 

questionados possuem especificidades e qualidades diferenciadas, não podendo ser comparada (sic) com 

cotações de materiais com qualidades similares, não idênticas ao solicitado nos autos.” 

O Sr. Josias Clemente Silva, responsável pelo orçamento na Divisão de Material e 

Patrimônio da SMT, alegou que apenas juntou as novas cotações aos autos em cumprimento à solicitação da 

Secretaria Municipal de Administração, de forma que apenas teria cumprido um dever legal inserido nas 

atribuições do cargo que ocupava. 

A Equipe Técnica de Engenharia, por meio do Relatório de Análise nº 306/16-SFOSEng, 

ratificou o seu entendimento anterior (RA nº 297/15-SLC) de que a cotação de preços realizada 

posteriormente à licitação não possui base legal e não pode ser utilizada como critério de aceitabilidade dos 

preços. 

Ademais, ressaltou que os preços obtidos por esta Especializada junto ao mercado e 

utilizados como referenciais para a análise contratual estão bem próximos aos levantados inicialmente pela 

SMT (fls. 65/72, Vol. 2) e levaram em consideração as principais características de cada produto. 

Todavia, em razão do questionamento da Administração quanto a provável divergência de 

qualidade entre os materiais cotados pela Especializada e os efetivamente contratados pela SMT, a Equipe 

Técnica de Engenharia decidiu utilizar, como preço paradigma da análise, os levantados pela administração 

previamente à licitação (exclusivamente para os itens apontados anteriormente com sobrepreço). 

Desse modo, concluiu que os lotes 02 e 09, adquiridos por meio dos Contratos nº 014/2014, 

nº 016/2014, nº 006/2015 e nº 008/2015, apresentaram preços unitários superiores aos de referência, o que 

gerou superfaturamento, correspondente à diferença entre o valor atestado pela Equipe de Engenharia e o 

valor liquidado, bem com imputação de débito equivalente à diferença entre o valor atestado e o pago nos 

Contratos nº 014/2014 e nº 016/2014. 
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Os Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015 encontram-se suspensos em atendimento à 

Comunicação Interna nº 001/2015 da SMT (Fl. 503, vol. 09). Não foram anexadas Notas Fiscais aos 

presentes autos e, em consulta ao SICOM, não foram verificados pagamentos referentes a estes contratos. 

Cumpre destacar que a Chefe de Divisão de Pregão Presencial e Eletrônico, por meio do 

Despacho nº 004/2014 (fls. 948-949, Vol. 4), encaminhou os autos referentes ao Pregão nº 079/2013 ao Sr. 

José Geraldo Freire, Secretário Municipal de Trânsito, para manifestação quanto aos valores ofertados pelas 

empresas vencedoras dos lotes 02, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, visto que os mesmos ficaram acima dos valores 

estimados.  

A autoridade supramencionada, com base em novas cotações de preços realizadas após a 

licitação, acatou os valores apresentados e determinou o prosseguimento do certame, por meio do Despacho 

nº 173/2014. 

Desse modo, na ocasião, esta Divisão Jurídica considerou responsável pela referida 

irregularidade o Sr. José Geraldo Freire, Secretário Municipal de Trânsito, bem como a Sra. Verônica F. 

Uchôa Constante, Assessora Técnico-Jurídica, que também firmou o despacho supracitado. 

Também foram responsabilizados o Sr. Marcelo de Castro Dias, Chefe da Assessoria 

Jurídica da Secretaria Municipal de Administração de Goiânia, por emitir parecer jurídico atestando a 

legalidade do certame (Parecer nº 090/14 - fls. 1.169/1.173, Vol. 4), o Sr. Valdi Camarcio Bezerra, Secretário 

Municipal de Administração, por homologar o certame, conforme Termo de Homologação de fls. 

1.175/1.177, vol. 4 e o Sr. Edilberto de Castro Dias, Controlador Geral do Município, por atestar a legalidade 

do certame (CE nº 3451/2014 - fls. 1.228- 1.230, v. 4). 

Em resposta à abertura de vista realizada pelo Despacho nº 058/17-SFOSEng, o Sr. Oséias 

Pacheco de Souza, Secretário Municipal de Finanças, juntou aos autos a documentação de folhas: 689-690, 

vol. 9, o Sr. Valdi Camarcio Bezerra, Ex-Secretário da SEMAD, juntou aos autos a documentação de folhas: 

691-696, vol. 9, e o Sr. Marcelo de Castro Dias, Ex-Assessor Jurídico, juntou aos autos a documentação de 

folhas: 697-773, vol.9. 

Quanto a estas irregularidades, o Sr. Marcelo de Castro Dias apresentou a seguinte 

defesa, em síntese: 

 Toda celeuma gira em torno do fato da Pregoeira ter aceitado a 

arrematação de alguns lotes com valores acima dos orçamentos inicialmente 

apresentados, tendo sido compatíveis com novos orçamentos, que inferiram 

serem os valores da arrematação condizentes com os preços de mercado. 

(...) passaram-se quase 1 (um) ano, ou 11 (onze) meses, da data da 

realização dos orçamentos iniciais, então perfeitamente factível que haja 

diferença de valores no preço de mercado, que foi detectado pelos novos 

orçamentos acostados, e comprovaram que os valores arrematados estavam 

dentro do preço de mercado. 

(...) 

Pelo interesse público e observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade que permeiam os atos administrativos, aferindo a existência 
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de novo orçamento que comprova a arrematação nos preços de mercado, a 

homologação da licitação foi o caminho acertado, devido aos enormes custos e 

prejuízos à sociedade que anulação do certame causaria. 

A Licitação na modalidade Pregão comporta a apresentação de 

Orçamentos estimados junto ao processo administrativo, sem fazer parte do 

Edital propriamente dito, (...) somente sendo os preços estimados considerados 

como valores máximos da arrematação se previsto no Edital, o que não é o caso 

do presente certame, conforme já decidiu o Tribunal de Contas da União.  

(...) 

Do ponto de vista técnico-jurídico, não é correta a afirmação dos técnicos 

da Ilustre Corte de Contas Municipais, que afirmaram ter sidos realizados os 

novos orçamentos após a realização da licitação, ora a licitação somente termina 

com a homologação, e os novos orçamentos foram apresentados antes da 

homologação, portanto durante a licitação.  

 

Apesar de a Divisão de Engenharia já ter se manifestado quanto a este ponto, no RA nº 

306/16-SFOSEng (643 – 653, vol. 9), teceu justificativas novamente conforme RA nº 199/17-SFOSEng: 

A Administração justifica que os orçamentos iniciais tinham sido feitos a 

quase 1 (um) ano, devido a impugnações e prorrogações da abertura do pregão, e 

por isso utilizou nova cotação de preços para aceitar a proposta da licitante. Tal 

procedimento foi incorreto, pois, ao ser detectado pelo pregoeiro o prazo 

decorrido desde a cotação inicial, deveria ter sido solicitado ao setor responsável 

a realização de nova cotação de preços antes da sessão do pregão, para verificar 

se teria ocorrido a defasagem dos preços de referências. 

Destaca-se ainda que a SMT realizou o Pregão Eletrônico nº 044/2016, 

para aquisição de objeto semelhante ao do Pregão 079/2013. Em consulta ao 

Termo de Homologação daquele Pregão, em anexo, verifica-se que o LOTE 03 – 

Porta-foco de pedestres em policarbonato – Tipo I, foi contratado pelo preço de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o LOTE 18 – Coluna para controlador, 

foi contratado por R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Comparando-se os 

Termos de Referência, de ambos os Pregões, constata-se que se trata dos 

mesmos materiais.   

Tal fato demonstra que as cotações realizadas à época do Pregão 

079/2013, em 03/02/2014, não representavam os preços reais de mercado, pois 

estavam acima dos valores homologados para o Pregão nº 044/2016, em 

27/10/2016, ocorrido mais de 2 anos e 7 meses após.  

Portanto, esta Divisão Técnica ratifica os entendimentos anteriores, 

conforme RA nº 297/15 (367 – 378, vol. 9) e RA nº 306/16-SFOSEng (643 – 

653, vol. 9), de que os Lotes 02 e 09 foram contratados com sobrepreço. 

Sendo assim, foi ratificado o superfaturamento verificado nos contratos nº 14/2014, 

16/2014, nº 006/2015 e nº 008/2015, conforme detalhado a seguir.  

Contrato nº 14/2014 

Foi constatado superfaturamento no montante de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 

reais), referente ao sobrepreço no lote 2, que corresponde à diferença entre o valor atestado pela Divisão de 

Engenharia (R$ 640.000,00), conforme planilha anexa ao RA nº 306/16-SFOSEng (fls. 643-653, vol.9), e o 

valor liquidado R$ 920.000,00, conforme quadro 1, retirado no RA nº 199/17-SFOSEng: 

Quadro 1: Apuração de Superfaturamento e Débito relacionado ao lote 02 - Contrato nº 014/2014 
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OBJETO 

VALOR 

DO 

OBJETO 

(R$) 

VALOR DE 

ANÁLISE 

(R$) 

VALOR 

LIQUIDAD

O (R$) 

SUPERFA- 

TURAMENT

O (R$) 

VALOR 

PAGO (R$) 

DÉBITO 

(R$) 

Lote 2 – 

porta-foco 

pedestres 

920.000,00 

640.000,00 

(400 x R$ 

1.600,00) 

920.000,00 280.000,00 920.000,00 280.000,00 

TOTAL:  280.000,00 TOTAL: 280.000,00 

 

Contrato nº 016/2014 

Referente ao lote 09 do Contrato nº 016/2014, foi constatado superfaturamento no montante 

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), referente ao sobrepreço do lote 9, que corresponde à diferença 

entre o valor atestado pela Divisão de Engenharia (R$ 61.000,00), conforme planilha anexa ao RA nº 306/16-

SFOSEng (fls. 643-653, vol.9), e o valor liquidado R$ 69.500,00. 

Quadro 2: Apuração de Superfaturamento e Débito relacionado ao lote 09 - Contrato nº 016/2014 

OBJETO 

VALOR 

DO 

OBJETO 

(R$) 

VALOR DE 

ANÁLISE 

(R$) 

VALOR 

LIQUIDAD

O (R$) 

SUPERFA- 

TURAMENT

O (R$) 

VALOR 

PAGO (R$) 

DÉBITO 

(R$) 

Lote 9 – 

coluna para 

controlador 

69.500,00 

61.00,00 

(50 x R$ 

1.220,00) 

69.500,00 8.500,00 69.500,00 8.500,00 

TOTAL:  8.500,00 TOTAL: 8.500,00 

 

Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015 

Referente ao lote 02 do Contrato nº 006/2015, foi constatado superfaturamento no montante 

de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), que corresponde à diferença entre o valor atestado pela 

Divisão de Engenharia (R$960.000,00), conforme planilha anexa ao RA nº 306/16-SFOSEng (fls. 643-653, 

vol.9), e o valor liquidado R$ 1.380.000,00. 

Referente ao lote 09 do Contrato nº 008/2015, foi constatado superfaturamento no montante 

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que corresponde à diferença entre o valor atestado pela Divisão 

de Engenharia (R$61.000,00), conforme planilha anexa ao RA nº 306/16-SFOSEng (fls. 643-653, vol.IX), e 

o valor liquidado R$ 69.500,00. 

Análise pela Divisão Jurídica 

Em razão de os valores liquidados para os contratos n° 014/2014 e n° 016/2014 terem sido 

totalmente pagos, sugere-se o mesmo valor de superfaturamento apurado à título de imputação de débito. 

Já os Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015, os quais se encontram suspensos em 

atendimento à Comunicação Interna nº 001/2015 da SMT (Fl. 503, vol. 09), não foram anexadas Notas 

Fiscais aos presentes autos e, em consulta ao Sistema de Controle de Contas Municipais desta Corte 

(SICOM), não foram verificados pagamentos referentes a estes contratos. 
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 Por fim, em razão das irregularidades citadas, havia sido sugerida a aplicação de multa ao 

Prefeito Municipal de Goiânia à época dos fatos, Sr. Paulo de Siqueira Garcia, por culpa in eligendo e in 

vigilando. Contudo, em decorrência de seu falecimento, esta Unidade Técnica já havia sugerido, conforme o 

Certificado nº 03355/2017-SFOSEng, que fosse reconhecida a extinção da punibilidade quanto a multa, tendo 

em vista que esta é pena, e, como tal, personalíssima, não se transmitindo aos herdeiros do condenado. 

Ademais, esta Divisão Jurídica manifesta-se também pela exclusão da imputação de débito anteriormente 

sugerida ao Sr. Paulo de Siqueira Garcia, por ausência de culpabilidade suficiente para ensejar a aplicação de 

sanções.  

 Nesse sentido, segue responsabilização: 

Sobrepreço nos Contratos nº 014/2016 e 016/2016 

2.1.1. Responsável: Verônica F. Uchôa Constante, CPF n. 695.344.891-15, Assessora Técnico-

Jurídica da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.  

Conduta: Autorizar o prosseguimento de licitação (Despacho nº 173/2014 - fl. 962, Vol. 4/9), na qual os 

menores preços ofertados para alguns dos lotes licitados foram superiores aos constantes no levantamento 

inicial de preços e, consequentemente, superiores aos preços de mercado, tendo por base cotações realizadas 

após o procedimento licitatório, o que gerou sobrepreço e superfaturamento nos Contratos nº 014/2014, nº 

016/2014, nº 006/2015 e nº 008/2015.   

Período da conduta: 2014 

Nexo de causalidade: A autorização para o prosseguimento de licitação, na qual os menores preços ofertados 

para alguns dos lotes licitados foram superiores aos constantes no levantamento inicial de preços, 

ocasionando sobrepreço e superfaturamento em razão da consequente liquidação das despesas. 

Culpabilidade: O ato de autorizar o prosseguimento de licitação equivale à aprovação do certame quanto aos 

dispositivos que cabiam ao responsável analisar, Deste modo, deveria ter adotado conduta diversa consistente 

em verificar a convergência dos valores constantes nos preços ofertados com aqueles previstos no 

levantamento de preços. 

Dispositivo legal violado:  art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93. 

Encaminhamento: Aplicar multa no valor de 1% a 25% de R$ 10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso 

XIV, da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do TCM-GO). 

 

2.1.2. Responsável: Marcelo de Castro Dias, CPF n. 574.667.421-49, Chefe da Assessoria Jurídica da 

Secretaria Municipal de Administração.  

Conduta: Emitir parecer jurídico (fls. 1.169/1.173, Vol. 4/9) atestando a legalidade do Pregão Eletrônico nº 

079/2013, no qual foram adjudicadas propostas com preços superiores aos preços de referência estimados na 

fase interna da licitação, tendo como base cotações realizadas posteriormente ao certame, o que gerou 

sobrepreço e superfaturamento nos Contratos nº 014/2014, nº 016/2014, nº 006/2015 e nº 008/2015. 

Período da conduta: 2014. 

Nexo de causalidade: A emissão de parecer pela legalidade do procedimento licitatório concorreu para a 

contratação com sobrepreço e superfaturamento em razão da consequente liquidação das despesas. 
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Culpabilidade: O responsável, por ter o dever de orientar os atos administrativos, deveria ter verificado a 

legalidade da referida contratação, a fim de evitar que fosse contratada empresa que apresentou proposta com 

valores superiores aos contidos no levantamento de preços. 

Dispositivo legal violado: art. 3º; art. 38, parágrafo único, art. 40, VII; art. 41, caput; art. 43, IV; art. 45 e art. 

48, todos da Lei nº 8.666/1993.  

Encaminhamento: Aplicar multa no valor de 1% a 25% de R$ 10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso 

XIV, da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do TCM-GO). 

 

 

2.1.3. Responsável: Edilberto de Castro Dias, CPF n. 634.491.701-63, Controlador Geral do 

Município.  

Conduta: Emitir parecer (fls. 1.228/1.1230, Vol. 4/9) atestando a legalidade do Pregão Eletrônico nº 

079/2013, no qual foram adjudicadas propostas com preços superiores aos preços de referência estimados na 

fase interna da licitação, tendo como base cotações realizadas posteriormente ao certame, o que gerou 

sobrepreço e superfaturamento nos Contratos nº 014/2014, nº 016/2014, nº 006/2015 e nº 008/2015. 

Período da conduta: 2014. 

Nexo de causalidade: Por não ter realizado o controle prévio e concomitante acerca do procedimento 

licitatório, ou por não ter realizado de forma diligente,. Houve dano ao erário devido à contratação de 

empresa embasada em procedimento licitatório o qual julgou vencedora proposta com valor superior ao 

contido no levantamento de preços. 

Culpabilidade: O controle interno, por ter o dever de orientar e fiscalizar os atos realizados pelos gestores 

deveria ter verificado a legalidade da referida contratação, a fim de evitar que fosse contratada empresa a 

qual apresentou em sua proposta valores superiores aos contidos no levantamento de preços. 

Dispositivo legal violado: art. 3º; art. 40, VII; art. 41, caput; art. 43, IV; art. 45 e art. 48, todos da Lei nº 

8.666/1993.  

Encaminhamento: Aplicar multa no valor de 1% a 25% de R$ 10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso 

XIV, da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do TCM-GO). 

 

Sobrepreço e Superfaturamento do contrato nº 014/2014 

2.1.4. Responsável solidário 1 (débito): José Geraldo Freire, CPF n. 011.790.218-78, Secretário 

Municipal de Trânsito. 

Conduta: Autorizar o prosseguimento de licitação (Despacho nº 173/2014 - fl. 962, Vol. 4/9), na qual os 

menores preços ofertados para alguns dos lotes licitados foram superiores aos constantes no levantamento 

inicial de preços e, consequentemente, superiores aos preços de mercado, tendo por base cotações realizadas 

após o procedimento licitatório, o que gerou sobrepreço e superfaturamento no Contrato nº 014/2014.   

Período da conduta: 2014-2015 
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Nexo de causalidade: A autorização para o prosseguimento de licitação, na qual os menores preços ofertados 

para alguns dos lotes licitados foram superiores aos constantes no levantamento inicial de preços, ocasionou 

sobrepreço e superfaturamento em razão da consequente liquidação das despesas. 

Culpabilidade: O ato de autorizar o prosseguimento de licitação equivale à aprovação do certame quanto aos 

dispositivos que cabiam ao responsável analisar, Deste modo, deveria ter adotado conduta diversa consistente 

em verificar a convergência dos valores constantes nos preços ofertados com aqueles previstos no 

levantamento de preços. 

Dispositivo legal violado: art. 3º; art. 41, caput; art. 43, IV; art. 45 da Lei Federal 8.666/93. 

Encaminhamento:  

a) Aplicar multa no valor de 1% a 25% de R$ 10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso XIV, da Lei 

Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do TCM-GO). 

b) Imputar débito solidário no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) referente ao 

superfaturamento do Contrato nº 014/2014, nos termos do art. 45 da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica 

do TCMGO). 

 

2.1.5. Responsável solidário 2 (débito): Valdi Camarcio Bezerra, CPF n. 081.750.801-59, Secretário 

Municipal de Administração.  

Conduta: Homologar o Pregão Eletrônico nº 079/2013 (conforme Termo de Homologação de fls. 

1.175/1.177, Vol. 4/9), no qual foram adjudicadas propostas com preços superiores aos preços de referência 

estimados na fase interna da licitação, tendo como base cotações realizadas posteriormente ao certame, o que 

gerou sobrepreço e superfaturamento nos Contratos nº 014/2014. 

Período da conduta: 2014-2015. 

Nexo de causalidade: A homologação do procedimento licitatório contendo proposta vencedora com preço 

superior ao estabelecido no levantamento de preços acarretou na contratação com sobrepreço e 

superfaturamento em razão da consequente liquidação das despesas. 

Culpabilidade: O ato da homologação equivale à aprovação de todo o certame, até porque se a autoridade 

apurar algum vício ou ilegalidade tem o dever de anular o processo ou determinar seu saneamento. Desse 

modo, deveria ter adotado conduta diversa consistente em verificar a convergência dos valores constantes no 

Orçamento de Referência com aqueles previstos na Ata antes de homologar o certame. 

Dispositivo legal violado: art. 3º; art. 40, VII; art. 41, caput; art. 43, IV; art. 45 e art. 48, todos da Lei nº 

8.666/1993. 

Encaminhamento:  

a) Aplicar multa no valor de 1% a 25% de R$ 10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso XIV, da Lei 

Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do TCM-GO). 

b) Imputar débito solidário no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) referente ao 

superfaturamento do Contrato nº 014/2014, nos termos do art. 45 da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica 

do TCMGO). 
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2.1.6. Responsável solidário 3 (débito): WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 

45.795.184/0001-61, empresa contratada.  

Conduta: Apresentar proposta de preços para licitação pública e firmar contratação contendo preços 

superiores aos preços de referência estimados na fase interna da licitação, ocasionando o superfaturamento no 

valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) em razão da consequente liquidação das despesas, 

conforme Contrato nº 014/2014.   

Período da conduta: 2014-2015. 

Nexo de causalidade: O contrato firmado contendo valor sobrelevado em relação ao Termo de referência 

ocasionou sobrepreço e superfaturamento em razão da consequente liquidação das despesas. 

Culpabilidade: Deveria ter adotado conduta diversa consistente em apresentar proposta no montante 

estabelecido no Orçamento de Referência do Edital, uma vez que estava acima do previsto no referido 

Orçamento. 

Dispositivo legal violado: Art. 37, caput, da Constituição Federal (CF), art. 3º; art. 40, VII; art. 41, caput; art. 

43, IV; art. 45 e art. 48, todos da Lei nº 8.666/1993 e Art. 884 do Código Civil. 

Encaminhamento: Imputar débito solidário no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) referente 

ao superfaturamento do Contrato nº 014/2014, nos termos do art. 45 da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei 

Orgânica do TCMGO). 

 

Sobrepreço e Superfaturamento do contrato nº 016/2014 

2.1.7. Responsável solidário 1 (débito): José Geraldo Freire, CPF n. 011.790.218-78, Secretário 

Municipal de Trânsito. 

Conduta: Autorizar o prosseguimento de licitação (Despacho nº 173/2014 - fl. 962, Vol. 4/9), na qual os 

menores preços ofertados para alguns dos lotes licitados foram superiores aos constantes no levantamento 

inicial de preços e, consequentemente, superiores aos preços de mercado, tendo por base cotações realizadas 

após o procedimento licitatório, o que gerou sobrepreço e superfaturamento nos Contratos nº 014/2014 e nº 

016/2014.   

Período da conduta: 2014-2015 

Nexo de causalidade: A autorização para o prosseguimento de licitação, na qual os menores preços ofertados 

para alguns dos lotes licitados foram superiores aos constantes no levantamento inicial de preços, ocasionou 

sobrepreço e superfaturamento em razão da consequente liquidação das despesas. 

Culpabilidade: O ato de autorizar o prosseguimento de licitação equivale à aprovação do certame quanto aos 

dispositivos que cabiam ao responsável analisar, Deste modo, deveria ter adotado conduta diversa consistente 

em verificar a convergência dos valores constantes nos preços ofertados com aqueles previstos no 

levantamento de preços. 

Dispositivo legal violado: art. 3º; art. 41, caput; art. 43, IV; art. 45 da Lei Federal 8.666/93. 

Encaminhamento:  

a) Aplicar multa no valor de 1% a 25% de R$ 10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso XIV, da Lei 

Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do TCM-GO). 
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b) Imputar débito solidário no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente ao 

superfaturamento do Contrato nº 016/2014, nos termos do art. 45 da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica 

do TCMGO).  

 

2.1.8. Responsável solidário 2 (débito): Valdi Camarcio Bezerra, CPF n. 081.750.801-59, Secretário 

Municipal de Administração.  

Conduta: Homologar o Pregão Eletrônico nº 079/2013 (conforme Termo de Homologação de fls. 

1.175/1.177, Vol. 4/9), no qual foram adjudicadas propostas com preços superiores aos preços de referência 

estimados na fase interna da licitação, tendo como base cotações realizadas posteriormente ao certame, o que 

gerou sobrepreço e superfaturamento nos Contratos nº 014/2014 e nº 016/2014. 

Período da conduta: 2014-2015. 

Nexo de causalidade: A homologação do procedimento licitatório contendo proposta vencedora com preço 

superior ao estabelecido no levantamento de preços acarretou na contratação com sobrepreço e 

superfaturamento em razão da consequente liquidação das despesas. 

Culpabilidade: O ato da homologação equivale à aprovação de todo o certame, até porque se a autoridade 

apurar algum vício ou ilegalidade tem o dever de anular o processo ou determinar seu saneamento. Desse 

modo, deveria ter adotado conduta diversa consistente em verificar a convergência dos valores constantes no 

Orçamento de Referência com aqueles previstos na Ata antes de homologar o certame. 

Dispositivo legal violado: art. 3º; art. 40, VII; art. 41, caput; art. 43, IV; art. 45 e art. 48, todos da Lei nº 

8.666/1993. 

Encaminhamento:  

a) Aplicar multa no valor de 1% a 25% de R$ 10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso XIV, da Lei 

Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do TCM-GO). 

b) Imputar débito solidário no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente ao 

superfaturamento do Contrato nº 016/2014, nos termos do art. 45 da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica 

do TCMGO). 

 

2.1.9. Responsável solidário 3 (débito): FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA-ME, CNPJ nº 

08.992.911/0001-54, empresa contratada.  

Conduta: Apresentar proposta de preços para licitação pública e firmar contratação contendo preços 

superiores aos preços de referência estimados na fase interna da licitação, ocasionando o superfaturamento no 

valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em razão da consequente liquidação das despesas, 

conforme Contrato nº 016/2014.   

Período da conduta: 2014-2015. 

Nexo de causalidade: O contrato firmado contendo valor sobrelevado em relação ao Termo de referência 

ocasionou sobrepreço e superfaturamento em razão da consequente liquidação das despesas. 
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Culpabilidade: Deveria ter adotado conduta diversa consistente em apresentar proposta no montante 

estabelecido no Orçamento de Referência do Edital, uma vez que estava acima do previsto no referido 

Orçamento. 

Dispositivo legal violado: Art. 37, caput, da Constituição Federal (CF), art. 3º; art. 40, VII; art. 41, caput; art. 

43, IV; art. 45 e art. 48, todos da Lei nº 8.666/1993 e Art. 884 do Código Civil. 

Encaminhamento: Imputar débito solidário no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente ao 

superfaturamento do Contrato nº 016/2014, nos termos do art. 45 da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica 

do TCMGO). 

 

3. ENCAMINHAMENTO 

Encaminhem-se os autos ao Setor de Diligências da Divisão de Notificação para que seja 

promovida a NOTIFICAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR) do(s) seguinte(s) responsável(is) 

para em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, apresentar manifestação quanto às 

conclusões exaradas no presente Despacho e no Relatório de Análise nº 199/17-SFOSEng: 

3.1.1. Sra. Verônica F. Uchôa Constante, CPF n. 695.344.891-15, ex-Assessora Técnico-Jurídica da 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, a ser notificada no seguinte endereço: Av. 

São João Qd. 13 Lt 17 Ap 1303, Alto da Glória, Goiânia- Go, CEP 74815-700. 

3.1.2. Sr. Marcelo de Castro Dias, CPF n. 574.667.421-49, ex-Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria 

Municipal de Administração, a ser notificado no seguinte endereço: Av. T-13, nº 786, Ap 1002, Bl. B, Ed. 

Mille, Setor Bueno, Goiânia- Go, CEP 74230-050 

3.1.3. Sr. Edilberto de Castro Dias, CPF n. 634.491.701-63, ex-Controlador Geral do Município, a ser 

notificado no seguinte endereço: Rua T-64, nº 574, apto 1802, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74230-110 

3.1.4. Sr. José Geraldo Freire, CPF n. 011.790.218-78, ex-Secretário Municipal de Trânsito, a ser 

notificado no seguinte endereço: Rua T-62, nº 625, apt 201, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74233-180 

3.1.5. Sr. Valdi Camarcio Bezerra, CPF n. 081.750.801-59, ex-Secretário Municipal de Administração, a 

ser notificado no seguinte endereço: Rua 09, nº 326, apto 1001, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP 74110-100; 

3.1.6. WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 45.795.184/0001-61 em nome da sua 

representante Sra. Christiane Winz Rocchetto, a ser notificada no seguinte endereço: Rua Muniz de 

Souza, 422-Cj. 10-Cambuci, São Paulo-SP, CEP 01534-000. 

3.1.7. FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA-ME, CNPJ nº 08.992.911/0001-54, em nome do seu 

representante Sr. Guilherme de Araújo Filgueira, a ser notificado no seguinte endereço: Rua 8, s/n, 

Quadra 11, Lote 1, Chácara 02, Sítios de Recreio Presidente, Goianápolis – GO, CEP 75170-000; 

3.2. RECOMENDAR ao Sr. Iris Rezende Machado, CPF nº 002475701-25, atual Prefeito 

Municipal de Goiânia e o Sr. Oséias Pacheco de Souza, CPF nº 234284301-15, atual Gestor de Goiânia, 

para que: 
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3.2.1. em relação aos Contratos nº 014/2014 e 016/2014, os pagamentos a serem efetuados obedeçam ao 

limite atestado para cada preço unitário dos lotes com sobrepreço, nos termos do Relatório de Análise nº 

306/16-SFOSEng emitido pela Divisão Técnica de Engenharia, sob pena de imputação de débito; 

3.2.2. em relação ao Contrato nº 006/2015, os pagamentos a serem efetuados obedeçam ao limite atestado 

pela Divisão Técnica de Engenharia, nos termos do Relatório de Análise nº 306/16-SFOSEng, 

especificamente em relação ao lote 2, cujo valor atestado por unidade é de R$1.600,00 (um mil e seiscentos 

reais), sob pena de imputação de débito; 

3.3.3. em relação ao Contrato nº 008/2015, os pagamentos a serem efetuados obedeçam ao limite atestado 

pela Divisão Técnica de Engenharia, nos termos do Relatório de Análise nº 306/16-SFOSEng, 

especificamente em relação ao lote 9, cujo valor atestado por unidade é de R$1.220,00 (um mil e duzentos e 

vinte reais), sob pena de imputação de débito. 

3.3. ALERTAR que: 

3.3.1. devem os responsáveis serem instados a fim de que justifiquem e esclareçam os pontos 

acima ressaltados, de modo que, não sendo os responsáveis pelos atos imputados, indiquem quem os sejam 

(artigo 339 do Código de Processo Civil). 

3.3.2. as intimações decorrentes destes autos serão realizadas via Diário Oficial de Contas no sítio 

eletrônico www.tcm.go.gov.br. 

 

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 29 dias 

do mês de abril de 2019. 

 

Carolina Moura Domingos 

Auditora de Controle Externo 

 

 

De acordo: 

Daniele de Oliveira Portrela 

Chefe de Divisão 

 

 

De acordo: 

Éricka da Silva Cândido 

Secretária de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 

 

DE RSP 
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PROCESSO 21584/14 

MUNICÍPIO GOIÂNIA 

ÓRGÃO PODER EXECUTIVO 

GESTOR PAULO DE SIQUEIRA GARCIA 

CPF 335.382.551-72 

GESTOR: JOSÉ GERALDO FAGUNDES FREIRE 

CPF: 011.790.218-78 

ASSUNTO Tomada de Contas Especial aos Contratos nº 013/2014, nº 014/2014, nº 015/2014, nº 

016/2014, nº 017/2014, nº 005/2015, nº 006/2015, nº 007/2015, nº 008/2015 e nº 

009/2015 

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº. 199/17 - SFOSEng 

1. APRESENTAÇÃO  

1.1. Objetos Analisados 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços) nº 079/2013 

DATA DA SESSÃO: 28/11/2013 

TIPO: Menor preço por lote (um item por lote) 

 
1.1.1. Contrato nº 013/2014 

CONTRATADA: FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 

DATA:   03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses  

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 1.540.000,00 

1.1.2. Contrato nº 005/2015 

CONTRATADA: FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 

DATA:   07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 2.310.000,00 

 

1.1.3. Contrato nº 014/2014 



 

 

Edição n° 1183 Ano VII, disponibilização quinta-feira, 09 de maio de 2019, publicação sexta-feira, 10 de 

maio de 2019. Página 27 de 98 

www.tcm.go.gov.br 

CONTRATADA: WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 

DATA:   03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses após o recebimento da primeira Ordem de Serviço 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 920.000,00 

1.1.4. Contrato nº 006/2015 

CONTRATADA: WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 

DATA:   07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 1.380.000,00 

1.1.5. Contrato nº 015/2014 

CONTRATADA: DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA - EPP 

DATA:   03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses após o recebimento da primeira Ordem de Serviço 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 1.420.000,00 

1.1.6. Contrato nº 007/2015 

CONTRATADA: DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA - EPP 

DATA:   07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 2.130.000,00 

1.1.7. Contrato nº 016/2014 

CONTRATADA: FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA-ME 

DATA:   03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses após o recebimento da primeira Ordem de Serviço 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 1.828.500,00 

1.1.8. Contrato nº 008/2015 

CONTRATADA: FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA-ME 

DATA:   07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
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OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 2.025.500,00 

1.1.9. Contrato nº 017/2014 

CONTRATADA: SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA-EPP 

DATA:   03/10/2014 

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses após o recebimento da primeira Ordem de Serviço 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 933.000,00 

1.1.10. Contrato nº 009/2015 

CONTRATADA: SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA-EPP 

DATA:   07/05/2015 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Fornecimento de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 805.000,00 

1.1.11. Ata de Registro de Preços nº 041/2014 

EMPRESA: FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 

DATA:   24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 3.850.000,00 

1.1.12. Ata de Registro de Preços nº 042/2014 

EMPRESA: WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 

DATA:   24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 2.300.000,00 

 

 

1.1.13. Ata de Registro de Preços nº 043/2014 

EMPRESA: DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA - EPP 

DATA:   24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 
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VALOR:  R$ 3.550.000,00 

1.1.14. Ata de Registro de Preços nº 044/2014 

EMPRESA: FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - ME 

DATA:   24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 7.414.000,00 

1.1.15. Ata de Registro de Preços nº 045/2014 

EMPRESA: SETAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇÕS LTDA - ME 

DATA:   24/04/2014 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

OBJETO: Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização 

VALOR:  R$ 5.410.000,00 

1.2. Manifestações Anteriores  

Documento Data emissão Folhas Vol. Resultado 

DE Nº 1950/14-SLC 17/11/2014 13 – 15 I Abertura de Vista 

RA Nº 040/15 23/02/2015 1232 – 1237 IV Abertura de Vista 

RA Nº 094/15 29/04/2015 34 – 52 V Abertura de Vista 

DE Nº 559/15 30/07/2015 72 – 77 V Abertura de Vista 

DE Nº 671/15-SLC 25/08/2015 06 – 07 VI Abertura de Vista 

DE Nº 940/15 19/10/2015 365 IX Juntada 

RA Nº 297/15 23/10/2015 367 – 378 IX Débito 

RA Nº 041/16 15/02/2016 451 – 455 IX Conversão em TCE 

RA Nº 306/16-SFOSEng 07/12/2016 643 – 653 IX Aponta irregularidades 

1.3. Relatório 

Tratam os autos da análise do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 079/2013 

realizado no município em epígrafe. 

Ressalta-se que os autos foram convertidos em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – 

TCE, conforme Acórdão – AC Nº 04968/16 (fls. 472-479_vol.IX), o qual acordou: 

ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

pelos membros integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do 

Relator, em: 

1.CONVERTER os autos em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, 

motivado pela constatação de irregularidade que resultou em dano ao erário conforme 

preconiza o art. 12, caput, da Resolução Administrativa n. 90/2015, quais sejam: 

a.1) a existência de irregularidade nos contratos nº 014/2014 e nº 
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016/2014 (superfaturamento), que resultou em dano ao erário, a fim de quantificar o dano e 

identificar os responsáveis; 

a.2) a existência de irregularidade nos contratos nº 006/2015 e nº 

008/2015 (sobrepreço), que poderá resultar em dano ao erário, caso venham a ser efetuados 

pagamentos que ultrapassem o valor de análise da Divisão de Engenharia da Secretaria de 

Licitações e Contratos, hipótese em que deverá ser quantificado o dano e identificados os 

responsáveis. 

Ressalta-se que fica desde já alertado o Gestor que, após o prazo para 

manifestação, caso não acolhida ou não apresentada defesa, o Tribunal Pleno poderá julgar 

irregulares as contas tomadas e imputar débito aos responsáveis, sem prejuízo de outras 

penalidades cabíveis, tais como imputação de multas e comunicação da decisão ao 

Ministério Público Estadual; 

2.DETERMINAR à Divisão de Protocolo que proceda a alteração da 

etiqueta de identificação do presente processo, alterando para a nova natureza jurídica, qual 

seja, Tomada de Contas Especial, bem como para que altere o assunto no Sistema de 

Tramitação deste Tribunal; 

3. DETERMINAR, após a conversão dos autos em Tomada de Contas 

Especial, a NOTIFICAÇÃO dos seguintes responsáveis: 

b.1) Sr. José Geraldo Freire, Secretário Municipal de Trânsito, CPF n. 

011.790.218-78, para apresentar sua defesa, caso entenda pertinente, conforme estabelecido 

no art. 13 da Resolução Administrativa n. 90/15; 

b.2) Sr. Josias Clemente Silva, assistente administrativo responsável pelo 

orçamento na Divisão de Material e Patrimônio da SMT, CPF n. 234.384.281-72, para 

apresentar sua defesa, caso entenda pertinente, conforme estabelecido no art. 13 da 

Resolução Administrativa n. 90/15; 

c) DETERMINAR, após a conversão dos autos em Tomada de Contas 

Especial, a NOTIFICAÇÃO Sr. José Geraldo Freire, Secretário Municipal de 

Trânsito, CPF n. 011.790.218-78, para, obrigatoriamente, apresentar a seguinte 

documentação relacionada aos contratos nº 014/2014, nº 016/2014, nº 006/2015, nº 

008/2015: 

c.1) Notas de empenho;  

c.2) Notas fiscais, medições e notas de liquidação da despesa; e, 

c.3) Ordens de pagamento e comprovantes de pagamento das despesas. 

4. ALERTAR os notificados que o descumprimento da determinação 

contida no Item “c” sujeitará o responsável à multa prevista no art. 47-A, inciso X, da 

LOTCM-GO, cujo valor será fixado respeitando-se o intervalo de 2,5% a 25% do montante 

previsto no caput do art. 47-A da LOTCM-GO, com redação dada pela Lei n. 19.044/2015 

(R$ 10.000,00); 

5.ENCAMINHAR os autos à Secretaria de Fiscalização de Obras e 
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Serviços de Engenharia deste Tribunal, posteriormente à abertura de vista, para apreciação 

do mérito da presente Tomada de Contas Especial. 

Segue relação dos principais documentos encaminhados:  

Quadro 1: Documentos Encaminhados 

Documento Fls. 

 Volume 2 

Contrato nº 014/2014 07 – 15 

Parecer – DVAJ nº 4782/2014 17 – 18 

Contrato nº 015/2014 25 – 33 

Notas de Empenho 35 – 37, 40 

– 42 

Levantamento Inicial de Preços 65 – 72 

Despacho nº 745/2013 89 – 92 

Especificações Técnicas 104 – 124 

Despacho nº 945/2013 127 

Edital de Licitação 411 – 459 

 Volume 3 

Edital de Licitação 460 – 468 

Errata 522 – 523 

Registro Eletrônico de Propostas e Lances do Pregão 550 – 611 

Propostas de Preços e Documentos de Habilitação 612 – 783 

 Volume 4 

Propostas de Preços e Documentos de Habilitação 787 – 893 

Memorando nº 006/DPT 950 – 952 

Cotação de Preços 953 – 960 

Ata da Sessão Pública do Pregão 1114 – 

1126 

Termo de Homologação 1175 – 

1177 

Ata de Registro de Preços nº 041/2014 1182 – 

1187 

Ata de Registro de Preços nº 042/2014 1188 – 

1193 

Ata de Registro de Preços nº 043/2014 1194 – 

1199 

Ata de Registro de Preços nº 044/2014 1200 – 

1205 

Ata de Registro de Preços nº 045/2014 1206 – 

1211 

Ofício GAB nº 225/2015 1242 – 

1244 

Contrato nº 013/2014 1245 – 

1253 

Contrato nº 016/2014 1272 – 

1281 

Contrato nº 017/2014 1282 – 

1291 

 Volume 5 

Ofício nº 227/2015 – SMT 01 – 02 

Ofício nº 729/2015 – SMT e anexos 84 – 182 

 Volume 09 

Notas de Empenho 146 – 155 

Contrato nº 005/2015 254 – 261 



 

 

Edição n° 1183 Ano VII, disponibilização quinta-feira, 09 de maio de 2019, publicação sexta-feira, 10 de 

maio de 2019. Página 32 de 98 

www.tcm.go.gov.br 

Contrato nº 006/2015 262 – 269 

Contrato nº 007/2015 270 – 277 

Contrato nº 008/2015 278 – 286 

Contrato nº 009/2015 287 – 294 

Resposta de Abertura de Vista da Procuradoria e Anexos 385 – 449 

Resposta de Abertura de Vista após TCE 484 – 641 

Defesa ao Despacho nº 058/17 e RA nº 306/16 689 – 773 

1.4. Objetivos 

Esta análise tem por objetivo, em atendimento aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, analisar os argumentos do jurisdicionado após conversão dos autos em TCE, bem como 

quantificar o dano ao erário e apurar respectiva responsabilidade.  

2. ANÁLISE ANTERIOR 

Em análise anterior, através Relatório de Análise nº 306/16-SFOSEng (643 – 653, vol. 9), 

esta Divisão de Engenharia concluiu: 

Presumida a veracidade das informações constantes nos documentos que 

integram os presentes autos, conforme Relatórios de Análise nº 094/2015 (Fls. 34 – 52, vol. 

5) e nº 297/2015 (Fls. 367 – 378, vol. 9), quanto aos Contratos nº 013/2014, nº 015/2014, nº 

017/2014, nº 005/2015, nº 007/2015 e nº 009/2015, não houve configuração de 

sobrepreço. 

Quanto ao Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2013 e aos Contratos nº 

014/2014, nº 016/2014, nº 006/2015 e nº 008/2015, esta Divisão de Engenharia aponta as 

seguintes irregularidades: 

Contrato nº 014/2014 

 Sobrepreço, superfaturamento e débito no montante 280.000,00 

(duzentos e oitenta mil reais); 

Contrato nº 016/2014 

 Sobrepreço, superfaturamento e débito no montante de 8.500,00 

(oito mil e quinhentos reais); 

Contrato nº 006/2015 

 Sobrepreço e superfaturamento no montante de R$ 420.000,00 

(quatrocentos e vinte mil reais); 

Contrato nº 008/2015 

 Sobrepreço e superfaturamento no montante 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais); 

Ressalta-se, que os Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015 encontram-se 

suspensos em atendimento à Comunicação Interna nº 001/2015 da SMT (Fl. 503, vol. 09). 

Não foram anexadas Notas Fiscais aos presentes autos e, em consulta ao SICOM, não 

foram verificados pagamentos referentes a estes contratos. 
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Fica a cargo da fiscalização municipal o efetivo acompanhamento do 

contrato. 

3. DA PRESENTE ANÁLISE 

A presente análise se aterá apenas às irregularidades apontadas no Relatório de Análise 

nº 306/16-SFOSEng. 

3.1. Sobrepreço nos Contratos nº 014/2014, 016/2014, 006/2015 e 008/2015. 

Antes de apreciar as defesas apresentadas, cumpre relembrar a análises iniciais 

realizadas neste processo, quanto à indicação de sobrepreço. 

Inicialmente, a Divisão de Engenharia da Secretaria de Licitações e Contratos – SLC, 

por meio do RA nº 040/15 (Fls. 1232-1237_vol.IV), comparou os preços unitários registrados com os 

preços de editais e contratos de aquisições semelhantes ou cujo objeto compreendeu o fornecimento dos 

materiais pesquisados e Cotações de Mercado, apontado sobrepreço nos seguintes Lotes: 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 08, 09, 10 e 13. 

Em nova análise, por meio do RA nº 094/15 (Fls. 34-52_vol.V), a Divisão de 

Engenharia da SLC obteve novas cotações de mercado que foram utilizadas para reanálise dos preços, 

em substituição aos preços de editais e contratos de aquisições semelhantes utilizados inicialmente. 

Desta forma, foram mantidos com indicação de sobrepreço os Lotes 02 e 09. 

A Administração Municipal questionou a cotação de preços realizada alegando que a 

SLC não apresentou qualquer documento em que foram baseados os preços referentes às análises. 

Diante do questionamento, por meio do Despacho nº 559/15 (Fls. 72-77_vol.V), a Divisão de 

Engenharia anexou a cotação de preços dos materiais em análise fornecida por 3 empresas do 

mercado, a qual foi utilizada como preços de referência. 

Sobre os valores identificados como majorados, a Administração afirmou que a Secretaria 

de Administração realizou cotações de mercado à época da licitação, verificando que os preços guardavam 

sintonia com os valores de mercado. Foram apresentados o Despacho nº 004/2014-DVPPE (Fls. 102-

103_vol.V), da Secretaria de Administração, o Despacho nº 173/2014 (Fls. 105_vol.V), da SMT, e as 

cotações realizadas à época da licitação (Fls. 106-112_vol.V). 

Por meio do Ofício nº 001/2015-JGF (Fls. 176-182_vol.V), o ex-gestor da SMT, José 

Geraldo Freire, argumentou que a forma com que o TCM realizou as cotações não é garantia de que os 

materiais sejam semelhantes em termos de qualidade e custos envolvidos, o que geraria as diferenças de 

preços apurados. 

Por meio do RA nº 297/15 (Fls. 367-378_vol.IX), a Divisão de Engenharia da SLC 

destacou que os preços obtidos junto ao mercado estavam próximos aos levantados inicialmente pela SMT 

(Fls. 65 – 72, vol. 2) e que, para a cotação dos preços de mercado, foram consideradas as principais 
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características de cada produto. Foi sugerido também imputação de débito sobre os valores contratuais pagos 

acima do valor atestado. 

Por meio do RA nº 041/16 (Fls. 451-455_vol.IX), a SLC ratificou a análise feita 

anteriormente e, em razão da sugestão pela imputação de débito, sugeriu a conversão dos presentes autos em 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 

A Resolução Administrativa nº 042, de 16 de março de 2016, alterou o Regimento Interno 

do Tribunal de Contas dos Municípios, atribuindo à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia a competência para análise dos procedimentos licitatórios relativos a obras e serviços de 

engenharia. Diante disso, a continuidade da análise dos presentes autos foi realizada por esta Especializada. 

Diante do questionamento da Administração em função da provável divergência de 

qualidade entre os materiais cotados e os produtos efetivamente contratados pela SMT, por meio do 

RA nº 306/16-SFOSEng (Fls. 643–653_vol.IX), esta Divisão de Engenharia decidiu por utilizar na 

análise os preços levantados pela administração municipal previamente à Licitação (Fls. 65-72 vol. 2). 

Desta forma, mesmo após todas as considerações realizadas, os Lotes 02 e 09 continuaram 

apresentando sobrepreço, conforme resumido na tabela a seguir. 

Lote Descrição 

Valor 

Contratado 

(R$) 

Valor da cotação de preço 

inicial, realizada pelo 

município. 

Referência para o Pregão 

Presencial nº 079/2013 

(R$) 

Sobrepreço 

(R$) 

Sobrepreço 

(%) 

A B C = A – B 
D = (C / B) x 

100 

02 
Porta-foco pedestres 

em policarbonato 
2.300,00 1.600,00 700,00 43,75% 

09 
Coluna para 

controlador 
1.390,00 1.220,00 170,00 13,93% 

 

3.1.1. Da Defesa Apresentada 

Em sua defesa, o Sr. Oséias Pacheco de Souza, Secretário Municipal de Finanças, 

juntou aos autos a documentação de folhas: 689-690_vol.IX, o Sr. Valdi Camarcio Bezerra, Ex-

Secretário da SEMAD, juntou aos autos a documentação de folhas: 691-696_vol.IX, e o Sr. Marcelo de 

Castro Dias, Ex-Assessor Jurídico, juntou aos autos a documentação de folhas: 697-773_vol.IX. 

Quanto a estas irregularidades, o Sr. Marcelo de Castro Dias apresentou a seguinte 

defesa, em síntese: 

 Toda celeuma gira em torno do fato da Pregoeira ter aceitado a 

arrematação de alguns lotes com valores acima dos orçamentos inicialmente apresentados, 

tendo sido compatíveis com novos orçamentos, que inferiram serem os valores da 

arrematação condizentes com os preços de mercado. 

(...) passaram-se quase 1 (um) ano, ou 11 (onze) meses, da data da 

realização dos orçamentos iniciais, então perfeitamente factível que haja diferença de 
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valores no preço de mercado, que foi detectado pelos novos orçamentos acostados, e 

comprovaram que os valores arrematados estavam dentro do preço de mercado. 

(...) 

Pelo interesse público e observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade que permeiam os atos administrativos, aferindo a existência de novo 

orçamento que comprova a arrematação nos preços de mercado, a homologação da licitação 

foi o caminho acertado, devido aos enormes custos e prejuízos à sociedade que anulação do 

certame causaria. 

A Licitação na modalidade Pregão comporta a apresentação de 

Orçamentos estimados junto ao processo administrativo, sem fazer parte do Edital 

propriamente dito, (...) somente sendo os preços estimados considerados como valores 

máximos da arrematação se previsto no Edital, o que não é o caso do presente certame, 

conforme já decidiu o Tribunal de Contas da União.  

(...) 

Do ponto de vista técnico-jurídico, não é correta a afirmação dos técnicos 

da Ilustre Corte de Contas Municipais, que afirmaram ter sidos realizados os novos 

orçamentos após a realização da licitação, ora a licitação somente termina com a 

homologação, e os novos orçamentos foram apresentados antes da homologação, portanto 

durante a licitação.  

3.1.2. Da Atual Apreciação desta Divisão de Engenharia 

Esta Divisão de Engenharia já se manifestou quanto a este ponto, conforme RA nº 

306/16-SFOSEng (643 – 653, vol. 9). 

A Administração justifica que os orçamentos iniciais tinham sido feitos a quase 1 (um) 

ano, devido a impugnações e prorrogações da abertura do pregão, e por isso utilizou nova cotação de 

preços para aceitar a proposta da licitante. Tal procedimento foi incorreto, pois, ao ser detectado pelo 

pregoeiro o prazo decorrido desde a cotação inicial, deveria ter sido solicitado ao setor responsável a 

realização de nova cotação de preços antes da sessão do pregão, para verificar se teria ocorrido a 

defasagem dos preços de referências. 

Destaca-se ainda que a SMT realizou o Pregão Eletrônico nº 044/2016, para aquisição 

de objeto semelhante ao do Pregão 079/2013. Em consulta ao Termo de Homologação daquele Pregão, 

em anexo, verifica-se que o LOTE 03 – Porta-foco de pedestres em policarbonato – Tipo I, foi 

contratado pelo preço de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o LOTE 18 – Coluna para 

controlador, foi contratado por R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Comparando-se os Termos de 

Referência, de ambos os Pregões, constata-se que se trata dos mesmos materiais.   

Tal fato demonstra que as cotações realizadas à época do Pregão 079/2013, em 

03/02/2014, não representavam os preços reais de mercado, pois estavam acima dos valores 

homologados para o Pregão nº 044/2016, em 27/10/2016, ocorrido mais de 2 anos e 7 meses após.  
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Portanto, esta Divisão Técnica ratifica os entendimentos anteriores, conforme RA nº 

297/15 (367 – 378, vol. 9) e RA nº 306/16-SFOSEng (643 – 653, vol. 9), de que os Lotes 02 e 09 foram 

contratados com sobrepreço. 

 

3.1.2.1. Contrato nº 014/2014 

Referente ao lote 02 do Contrato nº 014/2014, foi constatado superfaturamento no montante 

de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), que corresponde à diferença entre o valor atestado por esta 

Divisão (R$ 640.000,00), conforme planilha anexa ao RA nº 306/16-SFOSEng (fls. 643-653, vol.IX), e o 

valor liquidado R$ 920.000,00. 

Além disso, sugere-se imputação de débito no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta 

mil reais), equivalente à diferença entre o valor atestado por esta Divisão e o valor pago R$ 920.000,00.  

O levantamento dos valores pagos, referentes ao lote apontado com sobrepreço foi 

realizado com base nas notas fiscais anexadas aos autos pelo Jurisdicionado e está indicado na Tabela a 

seguir. 

 

Tabela 01 – Levantamento das notas fiscais relacionadas ao lote 02 - Contrato nº 014/2014 

LOTE 2 - Porta-foco pedestres em policarbonato 

Nº Nota Fiscal Folha (Vol. 9) Un Qtde Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) Empenho 

297 526 un 173 2.300,00 397.900,00 11347 

311 532 un 114 2.300,00 262.200,00 1846 

312 536 un 113 2.300,00 259.900,00 1846 

TOTAL => 400 2.300,00 920.000,00  

 

Segue quadro demonstrativo. 

Quadro 1: Apuração de Superfaturamento e Débito relacionado ao lote 02 - Contrato nº 014/2014 

OBJETO 

VALOR 

DO 

OBJETO 

(R$) 

VALOR DE 

ANÁLISE 

(R$) 

VALOR 

LIQUIDAD

O (R$) 

SUPERFA- 

TURAMENT

O (R$) 

VALOR 

PAGO (R$) 

DÉBITO 

(R$) 

Lote 2 – 

porta-foco 

pedestres 

920.000,00 

640.000,00 

(400 x R$ 

1.600,00) 

920.000,00 280.000,00 920.000,00 280.000,00 

TOTAL:  280.000,00 TOTAL: 280.000,00 

 

3.1.2.2. Contrato nº 016/2014 

Referente ao lote 09 do Contrato nº 016/2014, foi constatado superfaturamento no montante 

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que corresponde à diferença entre o valor atestado por esta 

Divisão (R$ 61.000,00), conforme planilha anexa ao RA nº 306/16-SFOSEng (fls. 643-653, vol.IX), e o valor 

liquidado R$ 69.500,00. 
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Além disso, sugere-se imputação de débito no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais), equivalente à diferença entre o valor atestado por esta Divisão e o valor pago R$ 69.500,00.  

O levantamento dos valores pagos, referentes ao lote apontado com sobrepreço foi 

realizado com base nas notas fiscais anexadas aos autos pelo Jurisdicionado e está indicado na Tabela a 

seguir. 

Tabela 02 – Levantamento das notas fiscais relacionadas ao lote 09 - Contrato nº 016/2014 

LOTE 9 - Coluna para controlador 

Nº Nota Fiscal Folha (Vol. 9) Un Qtde Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) Empenho 

883 541 un 50 1.390,00 69.500,00 11359 

TOTAL => 50 1.390,00 69.500,00  

 

Segue quadro demonstrativo. 

 

 

Quadro 2: Apuração de Superfaturamento e Débito relacionado ao lote 09 - Contrato nº 016/2014 

OBJETO 

VALOR 

DO 

OBJETO 

(R$) 

VALOR DE 

ANÁLISE 

(R$) 

VALOR 

LIQUIDAD

O (R$) 

SUPERFA- 

TURAMENT

O (R$) 

VALOR 

PAGO (R$) 

DÉBITO 

(R$) 

Lote 9 – 

coluna para 

controlador 

69.500,00 

61.00,00 

(50 x R$ 

1.220,00) 

69.500,00 8.500,00 69.500,00 8.500,00 

TOTAL:  8.500,00 TOTAL: 8.500,00 

 

3.1.2.3. Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015 

Referente ao lote 02 do Contrato nº 006/2015, foi constatado superfaturamento no montante 

de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), que corresponde à diferença entre o valor atestado por esta 

Divisão (R$ 960.000,00), conforme planilha anexa ao RA nº 306/16-SFOSEng (fls. 643-653, vol.IX), e o 

valor liquidado R$ 1.380.000,00. 

Referente ao lote 09 do Contrato nº 008/2015, foi constatado superfaturamento no montante 

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que corresponde à diferença entre o valor atestado por esta 

Divisão (R$ 61.000,00), conforme planilha anexa ao RA nº 306/16-SFOSEng (fls. 643-653, vol.IX), e o valor 

liquidado R$ 69.500,00. 

Os Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015 encontram-se suspensos em atendimento à 

Comunicação Interna nº 001/2015 da SMT (Fl. 503, vol. 09). Não foram anexadas Notas Fiscais aos 

presentes autos e, em consulta ao SICOM, não foram verificados pagamentos referentes a estes contratos. 

4. CONCLUSÃO 
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Presumida a veracidade das informações constantes nos documentos que integram os 

presentes autos, conforme Relatórios de Análise nº 094/2015 (Fls. 34 – 52, vol. 5) e nº 297/2015 (Fls. 367 – 

378, vol. 9), quanto aos Contratos nº 013/2014, nº 015/2014, nº 017/2014, nº 005/2015, nº 007/2015 e nº 

009/2015, não houve configuração de sobrepreço. 

Quanto ao Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2013 e aos Contratos nº 014/2014, nº 

016/2014, nº 006/2015 e nº 008/2015, esta Divisão de Engenharia aponta as seguintes irregularidades: 

Contrato nº 014/2014 

 Sobrepreço, superfaturamento e débito no montante 280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil reais); 

Contrato nº 016/2014 

 Sobrepreço, superfaturamento e débito no montante de 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais); 

Contrato nº 006/2015 

 Sobrepreço e superfaturamento no montante de R$ 420.000,00 (quatrocentos e 

vinte mil reais); 

Contrato nº 008/2015 

 Sobrepreço e superfaturamento no montante 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais); 

Ressalta-se, que os Contratos nº 006/2015 e nº 008/2015 encontram-se suspensos em 

atendimento à Comunicação Interna nº 001/2015 da SMT (Fl. 503, vol. 09). Não foram anexadas Notas 

Fiscais aos presentes autos e, em consulta ao SICOM, não foram verificados pagamentos referentes a estes 

contratos. 

Fica a cargo da fiscalização municipal o efetivo acompanhamento do contrato. 

5. ENCAMINHAMENTO 

Encaminha-se o presente relatório à Divisão Jurídica desta Especializada para apreciação. 

SECRETARIA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 06 dias 

do mês de setembro de 2017. 

 

 

Eng. Jonatas Madaleno 

Rodrigues 

Auditor de Controle Externo – 

Engenharia 

 

De acordo: Eng. Messias Anain Almeida Faria 

Chefe de Divisão - Engenharia 
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Processo - 11025/2017 

ACÓRDÃO Nº 02858/2019 - Tribunal Pleno 

 

PROCESSO  : 11025/17 

ÓRGÃO/ENTIDADE : MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

NATUREZA  : DENÚNCIA 

PERÍODO : 2017 

RESPONSÁVEL 1 : IRIS REZENDE MACHADO (prefeito) 

CPF – RESPONSÁVEL 1 : 002.475.701-25 

RESPONSÁVEL 2 : RODRIGO SILVEIRA MELO (secretário municipal de administração) 

CPF – RESPONSÁVEL 2 : 009.065.681-45 

RESPONSÁVEL 3 : HEBERT JOSÉ AVELINO (subprocurador dos assuntos 

administrativos da PGM) 

CPF – RESPONSÁVEL 3 : 303.483.071-87 

RESPONSÁVEL 4 : CELSO RIO NETO (servidor público) 

CPF – RESPONSÁVEL 4 : 779.589.001-63 

 

EMENTA: DENÚNCIA. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. SERVIDOR 

PÚBLICO EM DESVIO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. 

PROCEDÊNCIA.  

 

Tratam-se os autos de denúncia anônima autuada neste Tribunal, em desfavor de Celso 

Rios Neto, servidor público de Goiânia, atualmente lotado no PROCON, por meio da qual narra supostas 

irregularidades na gestão de pessoal da Procuradoria daquela municipalidade, além do desvio de função do 

aludido servidor.  

DECIDEM os Conselheiros do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto 

do Relator em:  

I. Seja CONHECIDA a presente denúncia, nos termos do art. 203, §2º do Regimento 

Interno (Redação dada pela RA n. 331/13); 
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II. Seja julgada PROCEDENTE a presente denúncia, devendo os autos serem 

ARQUIVADOS, sem imputação de multa, com o objetivo de estimular a autotutela administrativa, tendo em 

vista a regularização das ilegalidades ventiladas, referente às alegações desvio de função do servidor Celso 

Rios Neto, de acordo com os termos do Ofício n0 2756/2018 – SME (fls. 420 - Vol. 08/08) e Portaria n0 

0783/2018 da SEMAD ás fls. 421/441 (vol. 08/08); 

III. Seja recomendado ao Prefeito Municipal de Goiânia, SR. IRIS REZENDE 

MACHADO e ao Procurador-Geral do Município de Goiânia, SR. BRENNO KELVYS SOUZA 

MARQUES, que procedam o aprimoramento do registro da frequência diária, com um controle formal e 

eficiente, em todos os órgãos municipais e para todos os servidores titulares de cargos e funções públicas - 

sejam estes efetivos, comissionados (dedicação exclusiva) ou contratados por tempo determinado. 

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA para os devidos fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 17 de Abril 

de 2019. 
 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Daniel Augusto Goulart. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, 

Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende 

Neto, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de 

Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Francisco José Ramos, Cons. 

Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 

 

Processo - 05446/2018 

 

ACÓRDÃO Nº 02939/2019 - Tribunal Pleno 

 

Processo nº  05446/2018 

Município   Goiânia 

Assunto  Auditoria do Programa de Olho nas Escolas 

Período  2018 

Órgão   Poder Executivo - Secretaria Municipal de Educação e Esporte   

  (SME)  

Responsável  Marcelo Ferreira da Costa, Secretário Municipal de Esporte e Lazer  

CPF nº  533.114.501-91 

Órgão   Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino   

  (FMMDE) 

Responsável  Maria Aparecida Barbosa dos Santos Cunha, Gestora do FMME 

daniel_w
Realce

daniel_w
Realce

daniel_w
Realce

daniel_w
Realce

daniel_w
Realce
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CPF nº  397.409.511-04 

Relatora  Conselheira Maria Teresa 

AUDITORIA DO PROGRAMA DE OLHO NAS ESCOLAS. 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. SME E FMMDE. 

RECOMENDAÇÕES. DETERMINAÇÃO.  

  Tratam os presentes autos de Auditoria do Programa De Olho nas Escolas realizada no 

Município de Goiânia, segundo a determinação do Acórdão nº 01953/2018 (que aprovou o Programa 

Integrado de Auditorias no exercício de 2018), com fundamento na Resolução Administrativa nº 00154/2017 

(que determinou a execução do Programa Integrado de Auditorias no exercício de 2018), nos preceitos das 

ISSAIs de nível 3 e nível 4, e com observância aos princípios e padrões estabelecidos no Manual de 

Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU). Constitui escopo do programa a fiscalização 

dos gastos com Educação, que se alinha às diretrizes de controle externo fixadas pela Resolução nº 03/2015 

da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Conselheiros integrantes do 

Pleno deste Tribunal Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nos termos do Voto da Relatora 

Conselheira Maria Teresa: 

I - RECOMENDAR à Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME) que: 

1 - Defina metas específicas para o PAFIE, levando-se em conta aquilo que se objetiva 

atingir com o programa a curto, médio e longo prazo (138); 

2 - Implemente critérios objetivos para acompanhar o cumprimento das metas pelas IEs, 

bem como para acompanhar os resultados do PAFIE e avaliar periodicamente o desempenho do PAFIE por 

meio de indicadores (138); 

3 - Reformule as normas que tratam do PAFIE, adequando-as de modo que passem a 

constar: 

a) de forma clara, os objetivos, metas, diretrizes e finalidades do programa de 

descentralização de verbas municipais (73); 

b) a necessidade de se fazer o registro em ata das deliberações dos conselhos quanto à 

utilização dos recursos do PAFIE (202); 

c) a possibilidade de alteração dos planos de aplicação e os requisitos para tanto (202); 

d) as formas e os meios que devem ser adotados pelos membros do conselho/diretores para 

divulgar as prestações de contas dos recursos provenientes do PAFIE (376). 

4 - Adeque a sistemática de gerenciamento do PAFIE, de modo que: 

a) estabeleçam as diretrizes de aplicação dos recursos do PAFIE (incluindo orientações 

sobre as despesas obrigatórias previstas em legislação específica), mas deixando a cargo de cada CEG, em 

conjunto com o diretor da IE, a elaboração de planos de aplicação que priorizem as reais necessidades da 

instituição (201); 

b) condicione a liberação dos recursos financeiros às UEx à deliberação e aprovação do 

plano de aplicação de recursos pelos CEGs, tal como previsto no §3º do artigo 1º da Lei Municipal 
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n°8.183/2003 (171); 

c) divulgue antecipadamente, aos CEGs e aos diretores o valor total previsto do PAFIE 

para cada IE no exercício, bem como o cronograma dos repasses trimestrais (203); 

d) alinhe o valor limite previsto para compras e serviços de mesma natureza de acordo com 

os novos valores da Lei nº 8.666/1993 (atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018), bem como que os CEGS e 

diretores sejam oficiados sobre essa atualização (204). 

5 – Adeque o Manual de Utilização do PAFIE, para que possa ser um meio de orientação 

completo e atualizado para os usuários, fazendo também constar nele de forma detalhada, mas com 

linguagem acessível, as informações relacionadas no item 3 e 4 acima, além de outras importantes para a 

adequada atuação dos membros dos conselhos e diretores das IE (74); 

6 - Oferte ações de formação continuada aos membros dos CEGs, com a periodicidade 

necessária (dada a rotatividade dos membros), observando a Política de Formação Continuada em Rede e o 

pilar "formação continuada" da descentralização de recursos financeiros do PAFIE (236); 

7 - Implante canais (internet, intranet, encaminhamento de ofícios circulares, etc) para: 

a)  disseminar os objetivos, metas, finalidades e diretrizes do PAFIE adequadamente aos 

membros dos CEGs (103); 

b) divulgar de forma mais assertiva o programa Escola Viva, de maneira que os membros 

dos CEGs e diretores das IEs tenham esclarecimentos quanto à sua finalidade e possam também planejar as 

ações que serão realizadas com esses recursos (inclusive de acordo com as principais necessidades detectadas 

nesta auditoria e em levantamentos posteriores da SME) (285); 

c) receber sugestões, elogios, críticas ou denúncias por parte da comunidade escolar, no 

aspecto do emprego dos recursos do PAFIE (401). 

8 - Realize e/ou oriente as IEs a realizar ações orientativas destinadas à comunidade escolar 

expondo a importância de sua participação no acompanhamento da utilização e das prestações de contas dos 

recursos do PAFIE, visando fortalecer o controle social (400). 

9 - Realize levantamentos periódicos nas IEs das principais necessidades relacionadas à 

climatização e de adaptação das cozinhas e depósitos de alimentos; e, com base nesse levantamento: 

a) planeje os serviços de manutenção preventiva/corretiva (relacionados aos aspectos 

mencionados acima) que devem ser realizados em cada exercício financeiro (284); 

b) estabeleça o cronograma de reformas das IEs que apresentarem demandas para esse tipo 

de serviço (também relacionadas aos aspectos mencionados acima) (284); 

c) oriente os conselhos escolares/gestores a direcionarem os recursos do PAFIE para 

atender às principais necessidades de adaptação levantadas (284). 

10 - Busque mapear as demandas de equipamentos e materiais das IEs que não têm sido 

atendidas com os recursos repassados por meio do PAFIE; e, com base nesse mapeamento: 

a) busque prover essas instituições com os materiais/equipamentos pedagógicos e 

didáticos (principalmente computadores e internet adequados à pratica educativa) (324); 

b) busque prover as instituições com os materiais/equipamentos necessários às atividades 

de manipulação de alimentos e limpeza (em especial coifa/exaustores das cozinhas) (324); 
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c) oriente os conselhos escolares/gestores a direcionarem os recursos do PAFIE para 

atender às demandas prioritárias identificadas (325). 

11 – Promova gestão: 

a) junto à Câmara Municipal de Goiânia e à Prefeitura de Goiânia para aprovar/sancionar o 

Projeto de Lei nº 499/17, que dispõe sobre a vigilância eletrônica em instituições educacionais públicas e 

privadas (343); 

b) junto aos órgãos municipais responsáveis para adequar a segurança das áreas externas 

(muro, concertinas, cerca elétrica e iluminação) e internas (grades e câmeras integradas com CFTV) das 

instituições educacionais (342); 

c) junto à SEMAD, no sentido de elaborarem um plano de ação visando à retirada dos bens 

inservíveis das IEs (441); 

d) junto aos órgãos competentes, no sentido de adequar o plano de cargos e salários dos 

profissionais da educação do município, para que este passe a contemplar como adicional de qualificação 

também as especializações na área de gestão (422); bem como adequar sua política educacional no que se 

refere ao processo de seleção dos diretores, para que passe a contemplar critérios técnicos, além da escolha 

por meio de eleição (423). 

II - DETERMINAR à Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia que 

apresente a este TCM, no prazo de 30 dias, o Plano de Ação especificando as ações e medidas que serão 

adotadas para atender às recomendações emitidas pelo Tribunal, com os respectivos responsáveis e prazos 

previstos para implementação de cada uma delas, para posterior monitoramento, nos termos do artigo 194 do 

Regimento Interno do TCMGO e conforme previsto no Plano Anual de Fiscalização de 2019 (RA nº 

183/2018). 

III - INSTAURAR, após o encaminhamento do plano de ação pelo Gestor, o processo de 

monitoramento destas ações no intuito de verificar sua efetiva implementação, devendo o referido processo 

ser apensado aos presentes autos. 

À Superintendência de Secretaria para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 24 de Abril 

de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relatora: Maria Teresa Garrido Santos. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, 

Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende 

Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de 

Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Maria Teresa Garrido Santos:  Cons.Daniel Augusto Goulart,  

Cons.Francisco José Ramos,  Cons.Maria Teresa Garrido Santos,  Cons.Nilo Sérgio de Resende Neto,  

Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz,  Cons.Valcenôr Braz de Queiroz. 



 

 

Edição n° 1183 Ano VII, disponibilização quinta-feira, 09 de maio de 2019, publicação sexta-feira, 10 de 

maio de 2019. Página 44 de 98 

www.tcm.go.gov.br 

ITUMBIARA 

Processo - 04767/2019 

PROCESSO                04767/19   

INTERESSADO     :     PREFEITURA DE ITUMBIARA 

ASSUNTO              :    APOSENTADORIA 

PERÍODO             :    2019 

RESPONSÁVEL     :    JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETTO (PREFEITO) 

CPF             :    025.126.681-85 

RESPONSÁVEL     :    VALERIA CARDOSO DOS SANTOS (GESTOR DO   

                                      IPASMI) 

CPF                      :     466.959.231-91 

INTERESSADO      :      MARIA AUXILIADORA LOBATO BORGES 

CPF                       :      363.751.241-00 

 

 

 

        DESPACHO Nº 0135/19 – Encaminhem-se os presentes autos ao Setor de 

Diligências, para que se proceda, na forma regimental, e em obediência ao art. 5º, LV, da Constituição da 

República, abertura de vista ao Sr. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETTO PREFEITO E VALÉRIA 

CARDOSO DOS SANTOS GESTOR IPASMI, PRORROGANDO O PRAZO por 15 dias, conforme Ofício  

nº 206/2019 – Smarhà fl. 64. 

        GABINETE DO CONSELHEIRO NILO RESENDE DIRETOR DA 5ª 

REGIÃO, em Goiânia, 07 dias do mês de maio de 2019. 

                                                          NILO RESENDE 

                                                            Cons.  Relator 

 

 

Processo - 04772/2019 

PROCESSO           :      04772/19   

INTERESSADO     :      PREFEITURA DE ITUMBIARA 

ASSUNTO              :     APOSENTADORIA 

PERÍODO             :     2019 

RESPONSÁVEL     :     JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETTO (PREFEITO) 

CPF             :     025.126.681-85 

RESPONSÁVEL     :     VALERIA CARDOSO DOS SANTOS (GESTOR DO   

                                       IPASMI) 
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CPF                      :      466.959.231-91 

INTERESSADO      :      NOEMIA DE SOUSA COSTA 

CPF                       :      795.783.811-15 

 

 

        DESPACHO Nº 0136/19 – Encaminhem-se os presentes autos ao Setor de 

Diligências, para que se proceda, na forma regimental, e em obediência ao art. 5º, LV, da Constituição da 

República, abertura de vista ao Sr. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETTO PREFEITO E VALÉRIA 

CARDOSO DOS SANTOS GESTOR IPASMI, PRORROGANDO O PRAZO por 15 dias, conforme Ofício 

nº 205/2019 – Smarh à fl. 38. 

        GABINETE DO CONSELHEIRO NILO RESENDE DIRETOR DA 5ª 

REGIÃO, em Goiânia, 07 dias do mês de maio de 2019. 

                                                           NILO RESENDE 

                                                            Cons.  Relator 

 

IVOLANDIA 

Processo - 06299/2019 

 

Processo : 06299/19 

Município : IVOLÂNDIA 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2018 

Chefe de Governo : FABIO SEABRA GUIMARAES 

CPF : 412.456.601-87 

DESPACHO Nº 1227/2019 

 Em face do que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, encaminhem-se 

os autos ao Setor de Diligências para na forma regimental, abrir vista a FABIO SEABRA GUIMARAES, 

Chefe de Governo do Município de IVOLÂNDIA, para conhecimento das seguintes ocorrências: 

 1. Saldos patrimoniais do início do exercício divergem dos respectivos saldos finais do 

exercício anterior informados pelo Município (fls. 339), conforme relacionado abaixo: 

Conta contábil Saldo inicial 2018  Saldo final 2017  Diferença  

Restos a Pagar 1.891.107,87  1.889.391,87  1.716,00  

Depósitos 351.939,02  364.119,58  (12.180,56) 

Débitos de Tesouraria 63.566,93  293,97  63.272,96  

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64; multa aplicável: de 2% a 

25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM. 

 2. Relatório conclusivo da comissão especial designada para realizar o inventário anual 

dos bens patrimoniais (fls. 265/274) não apresenta informações no que se refere ao estado de conservação 

dos bens inventariados e as informações analíticas de bens levantados por detentor de carga patrimonial, e 

ainda, o total dos bens móveis informado no relatório conclusivo da comissão especial designada para 

realizar o inventário anual dos bens, no valor de R$9.107.615,41 (fl. 272) diverge do valor da conta bens 

móveis informado no Balanço Patrimonial – Anexo 14 (fl. 341), de R$ 2.527.338,15. Note-se que a “relação 

dos elementos que compõem o ativo permanente” (fls. 275/330) não foi elaborada pela comissão especial de 

inventário (Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 
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3°, XXI, da IN TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$10.000,00, com base no art. 47-A, IX, 

da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da 

internet via analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da 

IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de 

vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO, em Goiânia, 23 de abril de 2019. 

João Pedro Leonardo Felipe Larissa Amaral Ramos 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 
 

José Carlos Lucindo 

Secretário de Controle Externo 

 

LEOPOLDO BULHOES 

Processo - 06518/2019 

 

Processo : 06518/19 

Município : LEOPOLDO DE BULHÕES 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2018 

Chefe de Governo : JOÃO ALECIO MENDES 

CPF : 970.891.411-87 

DESPACHO Nº 1210/2019 

 Em face do que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, encaminhem-se 

os autos ao Setor de Diligências para na forma regimental, abrir vista a JOÃO ALECIO MENDES, Chefe de 

Governo do Município de LEOPOLDO DE BULHÕES, para conhecimento das seguintes ocorrências: 

 1. Déficit orçamentário de execução apurado no Balanço Orçamentário – Anexo 12 (fls. 

439), como resultado de receita orçamentária arrecadada menor que despesa orçamentária empenhada, no 

montante de R$ 433.731,69, equivalente a 1,82% da Receita Arrecadada, não atendendo ao princípio do 

equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 101/00 (LRF), conforme demonstrado a seguir: 

Apuração do resultado orçamentário do exercício 

1.     Receita arrecadada 23.847.354,30  

2.     Despesa empenhada 24.281.085,99  

3.     Déficit orçamentário de execução (433.731,69) 

4.     Despesas empenhadas vinculadas a convênios com recursos pendentes de repasse -    

5.     Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior (5.1 - 5.2 - 5.3 

+ 5.4) 

-    

5.1.   Disponibilidade de caixa 664.569,34  

5.2.   Disponibilidade de caixa do RPPS 42.545,15  

5.3.   Passivo financeiro 1.876.022,93  

5.4.   Passivo financeiro do RPPS 46.844,20  

6.     Déficit orçamentário de execução ajustado (3 - 4 - 5) (433.731,69) 

7.     % do Déficit sobre a receita arrecadada (6 ÷ 1) 1,82% 

Nota técnica: A comprovação da existência de recursos referentes à execução de convênios, empenhados pela 

totalidade dos contratos, pendentes de repasse financeiro na data de encerramento do exercício, que 
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justifiquem o déficit orçamentário, depende da apresentação de documentos hábeis (termo de convênio, 

contrato, nota de empenho, extrato bancário etc); 

Dispositivo legal ou normativo violado: art. 1°, da LC nº 101/00 – LRF; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 

10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM. 

 2. Saldo patrimonial do início do exercício diverge do respectivo saldo final do 

exercício anterior informado pelo Município (fls. 440), conforme relacionado abaixo: 

Conta contábil Saldo inicial 2018  Saldo final 2017  Diferença  

Dívida Ativa 6.410.035,39  6.409.711,51  323,88  

Depósitos 342.521,47  373.937,18  (31.415,71) 

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64; multa aplicável: de 2% a 

25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM. 

 3. Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial designada para 

realizar o inventário anual dos bens patrimoniais (Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 85, 95 e 96 da 

Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 

10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 4. O Município apresenta indisponibilidade de caixa líquida (R$2.011.649,77) após a 

inscrição de restos a pagar processados (R$ 1.912.833,00), em desacordo com o princípio do equilíbrio das 

contas públicas estabelecido no art. 1º da LC nº 101/2000 (LRF), conforme demonstrado a seguir: 

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 

1.     Disponibilidade de Caixa Bruta 971.948,47  

1.1.     Disponibilidade de Caixa 971.948,47  

1.2.     Aplicações Financeiras registradas no Ativo Realizável -    

2.     Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores 251.660,14  

3.     Restos a Pagar Liquidados do Exercício 1.912.833,00  

4.     Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores 87.085,97  

5.     Demais Obrigações Financeiras 732.019,13  

6.    Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Liquidados) (2.011.649,77) 

7.     Restos a Pagar Não Liquidados do Exercício -    

8.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Liquidados) (2.011.649,77) 

Fonte: Informações extraídas da prestação de contas enviada por meio eletrônico (vide Sistema de Controle 

de Contas Municipais – SICOM). 

Nota técnica: A comprovação da existência de recursos referentes à execução de convênios, empenhados pela 

totalidade dos contratos, pendentes de repasse financeiro na data de encerramento do exercício, que 

justifiquem a indisponibilidade de caixa, depende da apresentação de documentos hábeis (termo de convênio, 

contrato, nota de empenho, extrato bancário etc). 

Dispositivo legal ou normativo violado: art. 1º da LC nº 101/00 – LRF; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 

10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM. 

 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da 

internet via analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da 

IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de 

vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO, em Goiânia, 22 de abril de 2019. 

  
Luciano Alvarez de Melo Larissa Amaral Ramos 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

 

José Carlos Lucindo 

Secretário de Controle Externo 
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MAURILANDIA 

Processo - 06452/2019 

 

Processo : 06452/19 

Município : MAURILÂNDIA 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2018 

Chefe de Governo : EDJANE ALVES DE ALMEIDA 

CPF : 457.344.291-04 

DESPACHO Nº 1295/2019 

 Em face do que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, encaminhem-se 

os autos ao Setor de Diligências para na forma regimental, abrir vista a EDJANE ALVES DE ALMEIDA, 

Chefe de Governo do Município de MAURILÂNDIA, para conhecimento das seguintes ocorrências: 

 1. Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial designada para 

realizar o inventário anual dos bens patrimoniais. Note-se que o documento (fls. 142 a 143, vol.02) 

apresentado não evidencia nenhuma das informações exigidas no art. 15, § 3º, XXI, da IN TCM nº 008/2015. 

Além disso, cabe destacar que a “relação dos elementos que compõem o ativo permanente” (fls. 163 a 262, 

vol.02) não foi elaborada pela comissão especial de inventário (Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 

85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 

25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 2. Saldo da obrigação informada no Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16 (fls. 

268, vol.02) não comprovado por documentação hábil (certidões, extratos, declarações, contratos e/ou 

outros), conforme relacionado abaixo: 

Descrição da obrigação Saldo contábil  

INSTITUTO NACIONAL SEGURO 

SOCIAL - INSS 

2.128.434,51  

Totais 2.128.434,51  

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 85, 88, 89 e 98, da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, 

XVIII, da IN TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, 

da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM. 

 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da 

internet via analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da 

IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de 

vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO, em Goiânia, 2 de maio de 2019. 

      Luciano Carneiro Araújo Larissa Amaral Ramos 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

    

José Carlos Lucindo 

Secretário de Controle Externo 

 
 

MORRINHOS 

Processo - 03268/2019 
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Processo : 03268/19 

Município : MORRINHOS 

Órgão : PODER EXECUTIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2018 

Gestor : PAULO ROBERTO DE SOUZA 

CPF : 233.120.411-04 

DESPACHO Nº 808/2019 

 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista para conhecimento da falha 

constatada na análise das contas de gestão do PODER EXECUTIVO do Município de MORRINHOS, 

relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de PAULO ROBERTO DE SOUZA: 

 1. Contribuição previdenciária patronal do RPPS em desacordo com a legislação 

previdenciária municipal (fls. 278/287 e 379/389), conforme demonstrado abaixo:  

Descrição 
Janeiro a 

 julho 

Agosto a 

 dezembro 

Total no 

 exercício 

1. Base de cálculo apresentada 

    

4.151.787,46  

           

3.568.544,05  

          

7.720.331,51  

2. % da contribuição patronal (Lei n. 2968/2013 e 

3326/2018) 
21,00% 26,00% 

 

3. Contribuição patronal (1 x 2) 

       

871.875,37  

              

927.821,45  

          

1.799.696,82  

4. (-) Salário-família, salário-maternidade e auxílio 

doença 

           

7.837,53  

                  

5.949,27  

               

13.786,80  

5. Aporte financeiro 
                     

-    

                             

-     

6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5) 

       

864.037,84  

              

921.872,18  

          

1.785.910,02  

7. Contribuição patronal paga no exercício 

    

1.004.045,77  

              

587.370,09  

          

1.591.415,86  

8. Contribuição patronal paga no exercício seguinte   

                           

-    

9. Contrib. patronal parc. com termo final dentro do 

mandato   

                           

-    

10. Contribuição patronal em aberto (6 - 7 - 8 - 9) 

-     

140.007,93  

              

334.502,09  

             

194.494,16  

11. % diferença (10 ÷ 6) 0,00% 36,29% 10,89% 

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: Lei n. 2968/2013 e 3326/2018; multa aplicável: de 1% a 25% 

de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, VIII, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCMGO. 

Caso seja necessário o reenvio eletrônico (por meio da internet via analisador web) das 

informações da prestação de contas deverá ser observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. 

Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 6 de maio de 

2019. 

Deusimar Marinho de Sousa Tallison Nathan Sales da Silva 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

Célio Roberto de Almeida 

Secretário de Controle Externo 
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Processo - 03277/2019 

 

Processo : 03277/18 

Município : MORRINHOS 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2018 

Gestor : WELLINGTON DIAS FERNANDES  

CPF : 758.161.641-04 

DESPACHO Nº 799/2019 

 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista para conhecimento da falha 

constatada na análise das contas de gestão do PODER LEGISLATIVO do Município de MORRINHOS, 

relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de WELLINGTON DIAS FERNANDES: 

 1. Subsídios pagos (R$ 1.316.980,73) aos vereadores acima do valor fixado (R$ 

1.316.752,84) na Lei Municipal nº 3.198/16, 3.199/16 e 3.192/16, conforme demonstrado abaixo: 

Apuração do subsídio dos vereadores 

1. Subsídio mensal dos vereadores 7.596,67  

2. Quant. de vereadores 12  

3. Quant. de meses (incluindo 1/3 de férias e 13º salário) 13,33  

4. Total do subsídio dos vereadores (1 x 2 x 3) 1.215.464,16  

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  7.596,67  

6. Total do subsídio do Presidente da Câmara Municipal (5 x 3) 101.288,68  

7. Total a pagar de subsídios (4 + 6) 1.316.752,84  

8. Total pago 1.316.980,73  

9. Pagamento a maior (8 - 7) 227,89  

Fonte: acórdãos que registraram os subsídios; folha de pagamento (SCGP); e empenhos realizados no 

exercício nas naturezas de despesas 3.1.90.11.06 e 3.1.90.11.10 (fls. 192-195). 

Alerta-se que o pagamento de subsídios acima do valor fixado na Lei Municipal nº 3.198/16, 3.199/16 e 

3.192/16 será levado a débito em desfavor do Gestor, nos termos do art. 45 da Lei nº 15.958/2007 – LO 

TCMGO. 

 2. Contribuição previdenciária patronal do RPPS em desacordo com a legislação 

previdenciária municipal (fls. 10 e 184-191), conforme demonstrado abaixo: 

Apuração da contribuição patronal do RPPS  
  

Descrição 

Janeiro 

 a julho 

Agosto a 

dezembro 

Total no  

exercício 

1. Base de cálculo apresentada 406.584,00 358.978,49 
 

2. % da contribuição patronal (Lei n° 3.046/2014 e Lei n° 

3.326/2018) 
21,00% 26,00% 

 

3. Contribuição patronal (1 x 2) 

               

85.382,64 93.334,41 

 4. (-) Salário-família, salário-maternidade e auxílio doença             
  

5. Aporte financeiro                                                         
 

6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5) 

               

85.382,64 93.334,41 
 

178.717,05 
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 Caso seja necessário o reenvio eletrônico (por meio da internet via analisador web) das 

informações da prestação de contas deverá ser observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. 

Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 6 de maio de 

2019. 

  

  

Jackeline da Silva Bento Annelise Carrilho Corrêa de Castro 

Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão / Em substituição 

 

 

Célio Roberto de Almeida 

Secretário de Controle Externo 

 

MOZARLANDIA 

Processo - 06712/2019 

 

Processo : 06712/19 

Município : MOZARLÂNDIA 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2018 

Chefe de Governo : ADALBERTO JOSE FERREIRA 

CPF : 418.964.321-15 

DESPACHO Nº 1281/2019 

 Em face do que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, encaminhem-se 

os autos ao Setor de Diligências para na forma regimental, abrir vista a ADALBERTO JOSE FERREIRA, 

Chefe de Governo do Município de MOZARLÂNDIA, para conhecimento das seguintes ocorrências: 

 1. Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial designada para 

realizar o inventário anual dos bens patrimoniais. Note-se que a “relação dos elementos que compõem o ativo 

permanente” (fls. 40/160, vol. 3) não foi elaborada pela comissão especial de inventário (Dispositivo legal ou 

normativo violado: arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN TCM nº 008/2015; 

multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – 

LO TCM). 

 2. Saldo da obrigação informada no Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16 (fls. 

301, vol. 3) não comprovado por documentação hábil (certidões, extratos, declarações, contratos e/ou outros), 

conforme relacionado abaixo: 

7. Contribuição patronal paga no exercício 

               

92.773,63 
84.183,66 

 

176.957,29 

8. Contribuição patronal paga no exercício seguinte   
          -    

9. Contribuição patronal parcelada com termo final dentro do 

mandato   

                     

-    

10. Contribuição patronal em aberto (6 - 7 - 8 - 9) -7.390,99    9.150,75 1.759,76 

11. % diferença (10 ÷ 6) 0,00% 9,80% 0,98% 

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: art. 1°, Lei n° 3.046/2014; art. 2º, Lei nº 3.326 de 02/08/2018; 

multa aplicável: de 1% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, VIII, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO 

TCMGO. 
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Descrição da obrigação Saldo contábil  

MOZAR-PREV 4.183.712,49  

Totais 4.183.712,49 

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 85, 88, 89 e 98, da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, 

XVIII, da IN TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, 

da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM. 

 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da 

internet via analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da 

IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de 

vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO, em Goiânia, 30 de abril de 2019. 

  

Ronan Uchoa Santos Gabriel Pereira Fé Júnior 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

José Carlos Lucindo 

Secretário de Controle Externo 

 

 

Processo - 16055/2018 

 

PROCESSO  : 16055/18 

ÓRGÃO/ENTIDADE : MOZARLÂNDIA - MOZAR-PREVI 

NATUREZA  : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  

PERÍODO : 2018 

RESPONSÁVEL 1 : VALTUIR SEBASTIÃO ANJO (GESTOR DO MOZARLÂNDIA - 

MOZAR-PREVI) 

CPF – RESPONSÁVEL 1 : 382.246.231-49 

RESPONSÁVEL 2 : ADALBERTO JOSÉ FERREIRA (PREFEITO) 

CPF – RESPONSÁVEL 2 : 418.964.321-15 

INTERESSADO/CPF : ANALICE PEREIRA DE LIMA MORATO/CPF 347.594.411-15 

gravado em 10/04/2019 10:12:23 

 

 

DESPACHO Nº 924/19 

 

I – RELATÓRIO  

Trata-se do procedimento de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão 

de aposentadoria em favor de Analice Pereira de Lima Morato, no cargo Professora, baseado na Portaria 

n. 242/18 de 10/08/18 (f. 29), com efeitos retroativos a partir de 01/08/18, exarado por Valtuir Sebastião 

Anjo, gestor do MOZARLÂNDIA - MOZAR-PREVI, nos termos do art. 71, III, da CRFB/88 c/c art. 1º, 

IV e art. 21, II, da Lei Estadual nº 15.958/2007. 

Após análise inicial dos autos, foi proferido o Despacho n° 4338/18 (f. 32-35), no 

qual solicita, em síntese, a reavaliação do cálculo dos quinquênios fixados nos proventos e a demonstração da 

legalidade da passagem, durante a atividade, da servidora de um cargo para outro. 
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Em manifestação, o responsável encaminhou suas considerações e justificativas em 

documentação de folhas 39-44. 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

2.1 Da base constitucional e legal para a concessão do benefício 

De acordo com a documentação apresentada nos autos, foi concedida aposentadoria 

voluntária com integralidade para professor com amparo na regra de transição regida pelo art. 6º da EC 

41/03, para servidores que ingressaram em cargo efetivo no serviço público até 31 de dezembro de 2003. 

a.Do cálculo dos proventos 

O cálculo dos proventos deve ser realizado com integralidade da remuneração 

percebida em atividade e reajustes com paridade com o do servidor ativo (art. 2º da EC 47/05 c/c art. 7º da 

EC 41/03). 

Ou seja, o provento do servidor, que se aposenta com integralidade e paridade, não 

estará sujeito a qualquer redução, sendo correspondente a 100% da última remuneração e todo o aumento 

concedido a remuneração dos servidores ativos será comunicado aos proventos. 

Nesse sentido, foi apresentado pelo responsável o cálculo dos proventos de 

aposentadoria fixados com base na seguinte composição: 

Composição da última remuneração – julho de 2018 Valores 

Vencimento* R$ 3.475,61 

Quinquênio** R$ 347,56 

 Total R$ 3.823,17 

*contracheque (f. 23) 

**Lei nº 14/89 (Dados obtidos na biblioteca virtual TCM) 

 

Diante ao exposto, o responsável fixou os proventos de aposentadoria com base 

na última remuneração, com valor de R$ 3.823,17. 

Na análise preliminar realizada por esta Secretaria, verificou-se que a servidora 

trabalhou vinte e cinco anos e convertendo para quinquênios, totaliza cinco adicionais. A respeito do assunto, 

a Lei Municipal de Mozarlândia nº 14/89, dispõe da seguinte forma:  

Art. 111 – serão concedidos ao funcionário, por quinquênio de efetivo 

exercício no serviço público municipal, adicionais correspondentes a um 

percentual do vencimento de seu cargo efetivo, ate o limite de 07 (sete) 

quinquênios: 

I – 1º (primeiro), 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) adicionais – 6% 

(seis por cento) do vencimento; 



 

 

Edição n° 1183 Ano VII, disponibilização quinta-feira, 09 de maio de 2019, publicação sexta-feira, 10 de 

maio de 2019. Página 54 de 98 

www.tcm.go.gov.br 

II – 5º (quinto), 6º (sexto) e 7º (sétimo) – 7% (sete por cento) do 

vencimento. 

 

Depreende-se do texto que a servidora possui 4 (quatro) adicionais de 6% (seis por 

cento) mais 1 (um) adicional de 7% (sete por cento), porém, foram calculados nos proventos apenas 10% 

(dez por cento).  

Após ser notificado para justificar a divergência apresentada, o gestor informou que 

é de competência do Poder Executivo a concessão dos adicionais por tempo de serviço, e, por isso, solicitou 

o sobrestamento do presente processo para sanar a questão suscitada (fls. 39-40).  

Além disso, juntou o Ofício nº 09/19 (fls. 42-44) encaminhado ao Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Mozarlândia solicitando esclarecimento 

quanto aos percentuais dos quinquênios da servidora.  

No que se refere ao pedido de sobrestamento dos autos, esta Secretaria entende que 

transcorreu um período suficiente para corrigir a divergência apontada ou apresentar justificativa, tendo em 

vista o lapso temporal de 2 (dois) meses. 

 

2.2 Mudança de cargo 

Ao se analisar o registro da admissão realizado por meio da Resolução n. 04433/93 

verifica-se que a servidora foi admitida no cargo de Auxiliar de Ensino, entretanto, o ato concessório da 

aposentadoria indica que a servidora aposentou ocupando o cargo de Professora. 

Consta nos autos o enquadramento funcional da servidora para o cargo de Assistente 

de Ensino I, nível I, através da Portaria nº 096/99 (fl. 11) e também a Portaria nº 403/11 (fls. 16-17) que 

concede progressão vertical de Professor NE-I para N-II. 

Todavia, não foi juntado nos autos o ato que passou a servidora do cargo de 

Assistente de Ensino I para o cargo de Professor NE –I.  

Percebe-se, portanto, que houve mudança do cargo originário, sendo necessário 

verificar como ocorreu tal mudança e enquadra-se dentro dos estreitos limites constitucionais. 

Nos termos do art. 37, inciso II da CF e art. 92, inciso II da Constituição Estadual, a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. 

Diante disso, se faz necessário diligenciar ao responsável para que informe a lei que 

autorizou a mudança de cargo, ato administrativo que a materializou e parecer jurídico enfrentando o tema. 

Em todo caso, ainda que inexista justificativa jurídica, trata-se de vício sanável. 

Nesse contexto, poderá o gestor, dentre outras várias alternativas para corrigir a ilegalidade, a título de 

sugestão, retornar a servidora ao cargo de origem, com a readequação de sua remuneração e posterior edição 

de novo ato concessório de aposentadoria no cargo originário.  

Frise-se que, no caso de retorno do cargo de origem, não poderá haver prejuízo 
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nominal na remuneração da servidora, conforme garantia insculpida no art. 37, XV da CF. Após a 

readequação da remuneração para corresponder ao do cargo de origem (ainda que extinto), o montante 

necessário para alcançar o atual valor da sua remuneração deverá ser pago na forma de parcela remuneratória 

absorvível1, compensando-se à medida que houver reajustamento na remuneração/proventos da servidor(a), 

até que alcance sua remuneração atual2. 

 

2.3 Da responsabilização 

Responsável: VALTUIR SEBASTIÃO ANJO, GESTOR MOZARPREV, CPF  

382.246.231-49 

 

Conduta:  

a. Não instruir adequadamente o processo de aposentadoria, ante a ausência de 

documentação essencial, qual seja: não apresentou o ato e nem a legislação que 

autoriza a ascensão para o cargo de Professor. . 

 

b. Ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico ao se conceder benefício 

previdenciário de aposentadoria em desacordo com os ditames legais, 

especificamente, em relação ao cálculo dos quinquênios dos proventos que não está 

em conformidade com a Lei nº 14/89 e por não ter apresentado amparo legal da 

ascensão para o cargo de Professor.  

 

Período da conduta: 2018. 

 

Nexo de causalidade: 

a. O responsável é o gestor do RPPS municipal, portanto o encarregado pela adoção 

das providências de se instruir adequadamente o processo de aposentadoria. 

 

b. O responsável é quem assina o ato concessório do benefício 

previdenciário, portanto é de sua competência a edição de novo ato administrativo 

desprovido dos vícios apontados, ou sua anulação, providência essa que não tomou. 

 

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência 

da ilicitude do ato que praticara e que era exigível conduta diversa daquela que ele 

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam. 

 

Dispositivo legal violado: 

a. Ausência de documento - art. 7º, parágr. único, III, da da IN 10/15 TCMGO c/c 

art. 47-A, XIV da Lei Estadual nº 15.958/07 

 

b. Ilegalidade da aposentadoria – art. 40, § 7º da CF c/c art. 47-A, VIII da 

Lei Estadual nº 15.958/07 

 

Encaminhamento:  

a. Aplicação de multa de 1% a 25% com base no art. 47-A, XIV da Lei Estadual nº 

15.958/073 

                                                           
1 Respeitado o princípio da reserva legal. 
2 Solução essa sugerida pelo Ministério da Previdência Social como forma de garantir a irredutibilidade dos 

proventos, conforme se depreende do parágrafo 49 da Nota Técnica nº 02/12 – MPS. 
3 XIV - descumprir ato normativo de caráter geral expedido pelo Tribunal, de um a vinte e cinco por cento;  
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b. Aplicação de multa de 1% a 25% com base no art. 47-A, VIII da Lei 

Estadual nº 15.958/074 

 

Responsável: ADALBERTO JOSE FERREIRA, prefeito, CPF  418.964.321-15 

 

Conduta:  

 

a. Não instruir adequadamente o processo de aposentadoria, ante a ausência de 

documentação essencial, qual seja: o cálculo dos quinquênios dos proventos não está 

em conformidade com a Lei nº 14/89 e ausência do ato e da legislação que autoriza a 

ascensão para o cargo de Professor.  

 

Período da conduta: 2018. 

 

Nexo de causalidade:  

a. Apesar de não ser o chefe do Poder o responsável pela assinatura do ato 

administrativo eivado de possível vício, ele exerce o poder-dever de supervisão dos 

atos do gestor do RPPS, devendo zelar para que a concessão de benefício 

previdenciário obedeça os ditames legais.  

 

b. O chefe do Poder Executivo exerce o poder-dever de supervisão dos atos 

do gestor do RPPS, devendo zelar pela correta instrução do processo de concessão 

do benefício previdenciário. 

 

Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência 

da ilicitude do ato que praticara e que era exigível conduta diversa daquela que ele 

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam. 

 

Dispositivo legal violado:  

a. Ausência de documento - art. 7º, parágr. único, III, da da IN 10/15 TCMGO c/c 

art. 47-A, XIV da Lei Estadual nº 15.958/07 

 

Encaminhamento: 

a.Aplicação de multa de 1% a 25% com base no art. 47-A, XIV da Lei Estadual nº 

15.958/07 

 

III – DISPOSITIVO  

Ante o exposto, a SAP sugere a realização de abertura de vistas ao responsável 

VALTUIR SEBASTIÃO ANJO (GESTOR MOZARPREV) e ADALBERTO JOSE FERREIRA 

(PREFEITO) para, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de imputação de multa, com fundamento no art. 

47-A, X ou XII, da Lei nº 15.958, de 18 de janeiro de 2007: 

a) reavaliar o cálculo dos quinquênios fixados nos proventos da Portaria nº 

23/18; 

b) apresentar a lei que cria o cargo da admissão, a lei que também cria o 

cargo da aposentadoria, assim como leis ou mesmo atos que demonstrem a legalidade da passagem, durante à 

atividade, da servidor de um cargo para outro, e; 

                                                           
4 VIII -  praticar ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de um a vinte e cinco por cento; 
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c) apresentar um novo parecer jurídico, caso haja alteração do ato 

concessório, seja em relação à fundamentação legal ou no cálculo dos proventos.  

 

Os responsáveis VALTUIR SEBASTIÃO ANJO (GESTOR MOZARPREV) e 

ADALBERTO JOSE FERREIRA (PREFEITO) devem apresentar, ainda, suas alegações de defesa 

especificamente em relação à sugestão de imputação de multa(s) sugerida(s) no presente despacho, bem 

como, deve(m) juntar documentação probatória, no prazo regimental, alertando-o(s) sobre os efeitos da 

revelia, notadamente à presunção de confissão quanto à matéria de fato. 

 

Caso a responsabilidade pelas irregularidades narradas sejam atribuídas a outro 

servidor público ou a terceiros, deverá ser informado, na primeira oportunidade de defesa, o seu nome 

completo, cargo, CPF e endereço, sob pena da imputação de possível sanção nos exatos termos da matriz de 

responsabilização supra. 

 

Encaminhem-se os autos ao Setor de Diligência para as providências cabíveis.  

Secretaria de Atos de Pessoal, em 22 de abril de 2019. 

Vinicius Nascimento Santos 

Chefe de Divisão 

Lilian Oliveira Veras Ribeiro 

Auditora de Controle Externo 

Paula Pereira da Cunha 

Secretária de Atos de Pessoal 

 

 

PALMEIRAS 

Processo - 00846/2019 

 

PROCESSO  : 00846/19 

MUNICÍPIO : PALMEIRAS DE GOIÁS 

ÓRGÃO/ENTIDADE : CÂMARA MUNICIPAL 

ASSUNTO : INSPEÇÃO 

PERÍODO : 2013/2018 

 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 0004/2019 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

Tipo de fiscalização: inspeção 

Ato originário: representação do Ministério Público junto ao TCM (Processo nº 18239/18)  

Objeto da fiscalização: atos de nomeação de servidores e controle de frequência/jornada   

Ato de designação da Equipe: Portaria nº 981/2018 

Período abrangido pela fiscalização: exercícios de 2013 a 2018 
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Equipe de Auditores: Isabela Silva Wiederhecker (coordenadora) e Cláudia Alessandra da Silva (membro) 

 

DA ENTIDADE FISCALIZADA 

Entidade: Câmara Municipal 

Responsável pela Entidade: 

Nome: Murillo Rodrigues dos Santos 

Cargo: Presidente da Câmara Municipal 

Período: 2017/2020 

CPF: 990.745.161-49 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Deliberação que originou a auditoria 

 

Em atendimento à determinação do Conselheiro Relator Nilo Resende, a Secretaria de Atos de 

Pessoal, a Secretaria de Licitações e Contratos e a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia procederam à realização de auditoria na Câmara Municipal do município de Palmeiras de Goiás, 

sediada na Rua R-8, s/n, Quadra 22, Lote 03, Setor Jardim Amazonas. 

Nossos exames foram realizados consoantes às normas e procedimentos de auditoria, 

incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada 

necessária, segundo as circunstâncias, a obtenção das evidências dos elementos de convicção sobre as 

ocorrências detectadas. 

1.2 Visão geral do objeto 

 

Foram auditados os controles de frequência realizados pela Câmara Municipal e pela 

Prefeitura. Verificou-se que, atualmente, não há controle no Poder Legislativo e do Executivo é falho, 

produzindo controles inválidos juridicamente.  

Também foi identificado acúmulo irregular de cargos públicos, cessão de servidor 

comissionado e pagamento de gratificação de função que não possui critérios definidos em lei.    

 

1.3 Objetivo e questões de auditoria 

 

Ao visitar o município de Palmeiras de Goiás, o objetivo da equipe de inspeção era verificar as 

irregularidades dos atos de nomeação de alguns servidores da Câmara Municipal, assim como a frequência 

aos postos de trabalho, o devido cumprimento das cargas horárias e atribuições relacionadas aos cargos 

ocupados.  

Além disso, a equipe buscou analisar a legalidade da acumulação de cargos remunerados, entre 

2013 e 2017, pelo servidor Murillo Rodrigues dos Santos, na Prefeitura Municipal e na Câmara.  

 

1.4 Metodologia utilizada  

 

A estratégia metodológica utilizada valeu-se das seguintes técnicas de auditoria: exame 

documental e entrevista.  
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Os trabalhos foram realizados tendo por critérios de referência: Constituição Federal, 

Constituição Estadual de Goiás e Lei Municipal nº 1.108/2015. 

 

1.5 Limitações inerentes à auditoria. 

 

Foram identificadas as seguintes limitações: ausência de controle de frequência ou controles 

inválidos juridicamente. 

 

1.6 Volume dos recursos fiscalizados. 

 

Indefinido.  

 

1.7 Benefícios estimados da fiscalização. 

 

A atuação deste Tribunal incentivará a correção das irregularidades detectadas em relação ao 

controle de frequência, acúmulo de cargos públicos, cessão de servidores comissionados e pagamentos de 

gratificação.  

2. ACHADOS DE AUDITORIA 

2.1. Achado de Auditoria: ausência de controle de jornada na Câmara Municipal e na Prefeitura  

2.1.1. Descrição da situação encontrada 

 

Antes de adentrar a situação identificada no município, é importante tratar do tema controle de 

frequência. Acerca desse tema, no que tange à Administração Pública Federal, o Decreto nº 1.590/95 exige o 

cumprimento efetivo da jornada de trabalho e visa estabelecer regras para controle do cumprimento da carga 

horária pelos servidores públicos. Para tanto, prevê três formas obrigatórias de controle, conforme seu artigo 

6º, in verbis: 

Art. 6º O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante: 

I - controle mecânico; 

II - controle eletrônico; 

III - folha de ponto. 

 

Salienta-se, assim, que o controle de frequência é exigido por norma de observância 

obrigatória, devendo, no mínimo, dar-se por um dos instrumentos expressamente previstos. Diante desse 

quadro, depreende-se que todos os servidores públicos federais encontram-se submetidos a essas normas e, 
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cabe à Administração Pública promover os métodos mais eficazes para o controle de frequência de seus 

servidores. 

No âmbito estadual e municipal, em observância ao princípio da simetria, os servidores 

públicos também se encontram submetidos ao controle de frequência. Contudo, cabe ao respectivo ente 

federativo (estado ou município) estabelecer o método de controle de frequência e assiduidade que será 

adotado para a fiscalização de seus servidores. 

Impende deixar registrado que é fundamental a existência de um método de controle de 

frequência eficaz em todos os órgãos públicos. Não só é dever do agente público prestar os serviços 

cumprindo sua jornada de trabalho como é direito do cidadão receber serviços públicos de qualidade. 

Todo agente público deve zelar pela presteza e rendimento funcional, economizando o máximo 

de recursos públicos e proporcionando o melhor serviço possível. Nesse sentido, eles devem obediência aos 

princípios constitucionais, neles incluídos a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

E, em atendimento ao princípio maior da indisponibilidade do interesse público, não pode o 

gestor deixar de fiscalizar a frequência e assiduidade de seus subordinados, pois não cabe ao administrador 

público dispor sobre o interesse público, ou seja, permitir que a coletividade seja prejudicada com a 

inassiduidade e impontualidade de seus agentes. 

Passando à situação identificada na Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, a equipe de 

auditoria verificou que não há controle de frequência dos servidores. Essa ausência de controle foi, inclusive, 

confirmada pelo Vereador Edivalci de Sousa Lemes, em entrevista constante às f. 180/181, e pelo próprio 

Presidente da Câmara, Murillo Rodrigues dos Santos, em entrevista transcrita às f. 451/453.  

Nos autos constam apenas alguns controles de frequência de servidores do Poder Executivo 

que estavam à disposição da Câmara Municipal de Palmeiras, contudo, tais controles não possuem validade 

jurídica. É o caso do servidor Durval Santhiago Jaime de Morais Netto e da Elianda Andrade dos Santos 

Roque.  

Em relação a Durval Santhiago Jaime de Morais Netto, conforme se pode verificar na 

documentação trazida aos autos (f. 265/281), de fevereiro de 2017 a junho de 2018 não há qualquer 

assinatura do servidor ou horário indicando a entrada e a saída. Percebe-se que tal controle não possui 

qualquer validade jurídica, tendo em vista que não demonstra o efetivo cumprimento da jornada de trabalho. 

Em entrevista concedida pelo Vereador Edivalci (f. 181), ele afirma que Durval é funcionário 

comissionado da Prefeitura à disposição da Câmara e que prestava serviços para APAE. A respeito do local 

de trabalho, ele afirmou que o servidor ficava na Câmara à disposição do Presidente. Ele afirma, ainda, que 

não havia controle de frequência na Câmara Municipal, mas que esse controle existia na Prefeitura e na 

APAE.  
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Em entrevista ao Presidente da Câmara, ele afirmou que, enquanto prestava serviços na APAE, 

o servidor Durval o ajudava muito fora da jornada de trabalho em alguns eventos da Câmara. Segundo ele, 

Durval não tinha horário fixo e o seu controle de ponto era enviado à Prefeitura.  

Ainda em relação a esse servidor, foi juntada uma declaração (f. 366) emitida pelo Presidente 

da APAE de Palmeiras de Goiás, em que ele declara que Durval Santhiago Jaime de Morais Netto prestou 

serviços na instituição no período compreendido entre 13 de fevereiro de 2017 a 15 de junho de 2018.  

Passando à análise da situação da servidora Elianda Andradre dos Santos Roque, verificou-

se que ela era Professora (f. 456) e que ficou à disposição da Câmara Municipal a partir do dia 02 de janeiro 

de 2017, conforme Portaria nº 004/2017 (f. 282). A partir de 1º de agosto de 2017, ela passou a receber 

gratificação referente ao cargo de Assessora Especial à disposição (Portaria nº 098/2017, f, 283). A partir do 

dia 15 de janeiro de 2018, ela foi relotada e teve que apresentar-se junto à Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura (Portaria nº 015/2018, f. 284).     

Constam nos autos, ainda, os controles de frequência de Elianda referentes ao período de 

janeiro a dezembro de 2017 (f. 289/301). Ao analisar tais controles, a SAP apura que houve marcação da 

jornada de trabalho de forma fixa, ou seja, todos os dias a jornada inicia-se no mesmo minuto e segundo, sem 

variações, repete-se o horário de trabalho contratual. Ocorreu o que a nossa doutrina e jurisprudência 

denomina de “registro britânico”.  

O “registro de ponto britânico” não transmite a realidade da jornada, uma vez que é impossível 

trabalhar com tanta precisão. Logo, a presunção é de que esse registro é fraudulento e, portanto, não tem 

validade legal.  

A equipe de inspeção fez perguntas a respeito da servidora Elianda para alguns servidores do 

município. O Vereador Edivalci de Sousa Lemes afirmou que ela trabalhou na Câmara Municipal (f. 183).  

O Presidente da Câmara, em entrevista transcrita às f. 451/453, afirmou que ele solicitou que 

ela fosse trabalhar na Câmara porque ele tinha poucas pessoas que trabalhavam para ele no administrativo. 

Segundo ele, ela fazia jornada de 30 horas semanais.  

A Controladora Interna, em entrevista transcrita às f. 451/453, afirmou que a via sempre, uma 

vez que o expediente de Elianda era realizado em uma sala próxima à sua e, por isso, elas acabavam se 

encontrando.  

A equipe de inspeção também entrevistou a própria servidora, conforme extrato de entrevista 

constante às f. 185/186. Em relação às funções exercidas, ela afirmou que não fazia trabalhos burocráticos e 

que costumava fazer compras no supermercado, entregas de documentos na rua, recebia as pessoas quando a 

atendente não estava, fazia lista de compras e algumas correções ortográficas em documentos.  

Passando à análise da situação da servidora Meyre Barbosa de Sousa Santos, consta nos 

autos a Portaria nº 022/2017 (f. 253), em que ela foi nomeada para o cargo em comissão de Assessor de 
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Gabinete a partir do dia 05/01/2017. Todavia, no dia 30/03//2017 ela foi exonerada, conforme Portaria nº 

068/2017 (f. 255). Em relação a essa servidora, não há qualquer controle de frequência juntado aos autos.  

Em entrevista (f. 180), o Vereador Edivalci de Sousa Lemes afirmou que as atribuições 

exercidas por Meyre consistiam em fiscalizar a existência de buracos na cidade, em filmar vídeos de 

irregularidades encontradas e levar protocolos para a Prefeitura.  

Consta nos autos uma declaração (f. 386), emitida pelo Vereador José Ismar Alves de Morais, 

em que ele afirma que a servidora em questão foi funcionária da Câmara Municipal do dia 05/01/2017 a 

30/03/2017, exercendo a função de Assessora em seu gabinete e que executava trabalhos externos, como 

eventos e reuniões.   

O Presidente da Câmara afirmou, em entrevista transcrita às f. 451/453, que ela trabalhou como 

assessora de vereador e que há muitos vereadores no município que trabalham na rua, fazendo denúncias, 

verificando os locais onde as ruas estão esburacadas, etc. Em resumo, a servidora em questão ajudava os 

vereadores na identificação das irregularidades do município.   

Em relação ao servidor Adriano Vicente Ferreira, consta nos autos a Portaria nº 011/2017 (f. 

302), em que ele foi nomeado para o cargo em comissão de Chefe de Transporte a partir do dia 02/01/2017, 

passando a receber gratificação no valor de R$ 1.070,12 (Portaria nº 012/2017, f. 303). A partir do dia 

02/03/2017, foi a ele designada a competência para, também, ser técnico da aparelhagem de som do Plenário 

da Câmara, sem fazer jus ao recebimento de remuneração por essa função (Portaria nº 063/2017). Conforme 

a Portaria nº 046/2018 (f. 305), ele foi exonerado do cargo que ocupava no dia 01/10/2018.  

Ainda constam nos autos os controles de frota supostamente realizados por Adriano no mês de 

setembro de 2018 (f. 309/313). Esses controles foram assinados pelo Presidente da Câmara e não pelo 

servidor em questão. Há, também, documentos referentes à relação de quilometragem de veículo (f. 

314/322), que também não possuem assinatura do servidor Adriano. Todavia, nas planilhas de consumo de 

combustível (f. 398/415), referente aos meses de julho e dezembro de 2017, consta a assinatura do servidor 

com firma reconhecida.   

Ainda a respeito das funções exercidas por Adriano, o vereador Edivalci de Sousa Lemes 

afirmou que ele era chefe de transporte e, à noite, era operador de som do Plenário da Câmara, conforme 

termo de entrevista à f. 182. O vereador afirmou, ainda, que o servidor não tinha uma sala específica e que 

também não tinha controle de frequência.  

O Presidente da Câmara, em entrevista transcrita às f. 451/453, afirmou que Adriano foi 

contratado para tomar conta da frota de veículos e que, depois de um ou dois meses da contratação, ele 

também passou a operar o som da Câmara. Segundo Murillo, é necessário lidar com um computador para 

mexer com o som e que, por isso, não é qualquer um que é capaz de exercer essa função. Em relação à 

frequência de Adriano, o Presidente afirmou que ele não costumava faltar ao trabalho.  

Para verificar a veracidade dessas informações, a equipe de inspeção optou por entrevistar 

Mailson Vieira da Costa, motorista e subordinado de Adriano quando ele ainda era Chefe do Transporte. O 
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servidor afirmou, em entrevista transcrita às f. 451/453, que o Chefe verificava a quilometragem que os 

motoristas rodavam e os informava a respeito das viagens que teriam que ser feitas.  Além disso, ele que 

liberava para abastecer o carro. Em relação à frequência, o entrevistado informou que Adriano estava todos 

os dias no trabalho.  

Além disso, a Controladora Interna, Carla Fernandes Borges, servidora efetiva, também em 

entrevista transcrita às f. 451/453, confirmou que o Adriano estava sempre em seu local de trabalho e que ele 

trabalhava na área de transporte.  

Por fim, passemos à análise da situação da servidora Fernanda Gomes da Silva. Fernanda é 

servidora efetiva e ocupa o cargo de Técnico em Enfermagem. A partir do dia 01 de junho de 2017, ela foi 

nomeada para o cargo comissionado de Assessor da Mesa Diretora da Câmara Municipal (Portaria nº 

088/2017, f. 247), passando a receber gratificação pelo exercício do cargo (Portaria nº 092/2017, f. 248). 

Posteriormente, foi exonerada do cargo comissionado, no dia 30 de novembro de 2018 (Portaria nº 059/2018, 

f. 249).  

Constam nos autos, ainda, uma declaração (f. 431) emitida pelo Vereador Edivalci de Sousa 

Lemes, em que ele afirma que a servidora Fernanda foi funcionária da Câmara Municipal de Palmeiras desde 

01/06/2017 até 30/11/2018, exercendo a função de Assessora em seu gabinete e que executava trabalhos 

externos, acompanhando-o em eventos, reuniões e fiscalizando o Poder Executivo, fazendo filmagens e fotos. 

Nessa declaração constam praticamente as mesmas informações do extrato de entrevista constante à f. 184. 

Além dessa declaração, constam alguns documentos em que a servidora deu o seu visto (f. 

432/435) e que ela própria elaborou, como as atas constantes às f. 436 e f. 438/439. 

O Presidente da Câmara, em entrevista transcrita às f. 451/453, afirmou que Fernanda 

trabalhava com o vereador Edivalci, na rua, fiscalizando e tirando fotografias. Segundo ele, ela não tinha 

controle de frequência, mas trabalhava até mais que 8 horas/dia, porque trabalhava nos finais de semana e 

feriado também.  

Segundo a Controladora Interna, o trabalho dos assessores de vereador é mais flexível. Ela 

encontrou com Fernanda poucas vezes, mas explicou que é comum que ela não encontre com muitos deles, 

pois eles trabalham em salas que ficam distantes da sua e, por isso, muitas vezes não se encontram.  

Apresentada a situação individual de cada um dos servidores denunciados, passemos à análise 

da ausência do controle de frequência e da ausência de provas a respeito do cumprimento das cargas horárias 

e atribuições.  

A equipe de inspeção verificou, in loco, que não há controle de frequência na Câmara 

Municipal. Esse fato foi, inclusive, confirmado em entrevista ao Presidente e ao Vereador Edivalci de Sousa 

Lemes. Diante da ausência generalizada de controle de frequência, não há como afirmar que os cinco 

servidores tratados acima não compareceram ao trabalho simplesmente pelo fato de não haver controle ou 

por haver um controle inválido juridicamente.  
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Por esse motivo, a equipe de inspeção solicitou a apresentação de documentos produzidos 

pelos servidores que comprovassem a execução do trabalho, conforme se pode verificar no ofício de 

requisição de documentos constante às f. 175/176. A solicitação foi atendida somente em relação ao servidor 

Adriano e à servidora Fernanda, e, mesmo assim, os documentos trazidos aos autos não comprovam de forma 

contundente a devida prestação dos serviços.  

No caso de Adriano, os controles de frota (f. 309/313) e as relações de quilometragem de 

veículo (f. 314/323) não estão assinados pelo servidor. Somente as planilhas de consumo de combustível (f. 

398/415) estão, de fato, assinadas e com reconhecimento de firma. No caso de Fernanda, foram apresentadas 

somente duas atas elaboradas pela servidora (f. 436 e 438/439) e, no restante dos documentos (f. 432/435) 

apresentados, a servidora apenas deu um visto, ou seja, não comprovam a execução efetiva do trabalho por 

ela realizado.   

Em relação à Elianda e Meyre, os trabalhos que elas exerciam são, de fato, trabalhos não 

burocráticos e que não geram documentos capazes de comprovar a prestação dos serviços, uma vez que a 

primeira fazia compras em supermercado, entrega de documentos, lista de compras e a segunda ajudava na 

fiscalização de irregularidades filmando vídeos.  Tais vídeos foram gravados em CD e constam nos autos às 

f. 386 e 431. 

Já em relação ao Durval, o trabalho realizado na Câmara também não era burocrático, uma vez 

que ajudava o Presidente em eventos. E, em relação ao trabalho na APAE, há uma declaração emitida pelo 

Presidente da APAE confirmando a prestação dos serviços.  

Assim, embora não haja provas contundentes da prestação do serviço, diante da ausência 

generalizada de controle de frequência e do conteúdo das entrevistas realizadas que confirmam a prestação 

dos serviços, não há como esta Unidade Técnica afirmar que os cinco servidores acima mencionados não 

cumpriram as suas jornadas de trabalho. Contudo, caberá responsabilização devido à ausência de controle de 

frequência, uma vez que cabe ao gestor tomar providências no sentido de garantir a assiduidade de seus 

servidores.  

2.1.2. Objetos nos quais foi constatado 

 

A ausência de controle de frequência foi identificada nas entrevistas com o Vereador Edivalci 

de Sousa Lemes (f. 180/184) e com o Presidente da Câmara (entrevista transcrita às f. 451/453) e pela própria 

ausência de documentos que comprovem a frequência.  

Os poucos controles de frequência apresentados, referentes ao pessoal que é servidor do Poder 

Executivo e que está à disposição do Legislativo, são inválidos juridicamente. Esses controles constam às f. 

265/281 e f. 289/301. 

2.1.3. Critério de auditoria 
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Art. 37, caput, da CF/88; art. 15 e 16 da Lei Municipal nº 1.108/2015 (f. 193/210). 

2.1.4. Evidências 

 

Entrevistas com o Vereador Edivalci de Sousa Lemes (f. 180/184) e com o Presidente da 

Câmara (entrevista transcrita às f. 451/453) e a própria ausência de documentos que comprovem a frequência 

nos autos.  

Controles de frequência apresentados pelo Executivo constantes às f. 265/281 e f. 289/301. 

2.1.5. Causas 

 

A principal causa para a ausência de controle de frequência é a falta de vontade da 

Administração Municipal em realizá-lo. Conforme afirmado pelo próprio Presidente da Câmara em 

entrevista, 90% das Câmaras não tem controle, dando a entender que segue o que a maioria faz sem muita 

preocupação em adotar a conduta correta.  

A mesma causa (ausência de vontade por parte da Administração) pode ser apontada para o 

controle realizado pelo Poder Executivo, que, embora apresente a documentação, ela não possui validade 

jurídica devido aos “registros de ponto britânicos”.   

   Efeitos 

 

Como resultado adverso, houve a prestação de serviço sem a realização de qualquer tipo de 

controle, o que possibilita a prestação ineficiente, sem o integral cumprimento da jornada de trabalho, sem a 

assiduidade esperada de um servidor e, além disso, trazendo prejuízos para o erário público, uma vez que o 

salário é integralmente pago a servidor que pode executar mal o seu trabalho.  

Os mesmo resultados ocorrem no Poder Executivo, uma vez que o “registro de ponto 

britânico” não transmite a realidade da jornada, tendo em vista que é impossível trabalhar com tanta precisão. 

Logo, a presunção é de que esse tipo de registro é fraudulento e, portanto, não tem validade legal.  

 

2.1.6. Conclusão 

 

Conclui-se que a ausência de controle de frequência pode trazer diversos prejuízos para o 

interesse público, tais como, prestação de serviço sem o integral cumprimento da jornada de trabalho, 

inassiduidade e, até mesmo, prejuízo ao erário, uma vez que o servidor recebe integralmente seu salário 

mesmo não tendo prestado seus serviços da mesma forma.  
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Além disso, a ausência de controle também traz prejuízos ao gestor e ao servidor, que não 

acabam tendo dificuldade de comprovar a efetiva prestação dos serviços e podem ser penalizados por isso.  

 

2.1.7. Proposta de encaminhamento 

 

Recomendação para que sejam adotados controles efetivos das jornadas de trabalho dos 

servidores. A maneira mais precisa e segura de realizar tal controle atualmente é por meio de controle 

biométrico do ponto, que deverá ser adotado tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal.  

Caso não seja comprovada a adoção de medidas para corrigir a irregularidade apontada, caberá 

responsabilização nos seguintes termos: 

Responsável: MURILLO RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal, 

CPF 990.745.161-49; 

Conduta: não realizar controle de frequência dos servidores públicos; 

Período da conduta: 2017/2018; 

Nexo de causalidade: ao não realizar controle de frequência dos servidores públicos, viola 

princípios como o da moralidade e da eficiência, consequentemente violando o caput, do art. 

37, da CF/88 e, portanto, praticando ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, incidindo 

na penalidade prevista no inciso VIII, do art. 47-A, da LOTCM; 

Culpabilidade: é razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude 

do ato que praticara e que era exigível conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam; 

Dispositivo legal violado: art. 37, caput, da CF/88; 

Encaminhamento: possível aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da LOTCM, no 

percentual de 1 a 25% do valor contido no caput do dispositivo. 

 

Responsável: VANDO VITOR ALVES, Prefeito, CPF 254.380.771-34; 

Conduta: realizar controle de frequência dos servidores públicos de forma irregular, sem 

validade jurídica; 

Período da conduta: 2017/2018; 

Nexo de causalidade: ao realizar controle de frequência dos servidores públicos de forma 

irregular, viola princípios como o da moralidade e da eficiência, consequentemente violando o 

caput, do art. 37, da CF/88 e, portanto, praticando ato de gestão ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico, incidindo na penalidade prevista no inciso VIII, do art. 47-A, da LOTCM; 
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Culpabilidade: é razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude 

do ato que praticara e que era exigível conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam; 

Dispositivo legal violado: art. 37, caput, da CF/88; 

Encaminhamento: possível aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da LOTCM, no 

percentual de 1 a 25% do valor contido no caput do dispositivo. 

 

Importante salientar que se busca não apenas a responsabilização dos agentes públicos, mas 

que a situação irregular seja devidamente corrigida, portanto, caso sejam adotadas providências necessárias à 

correção das irregularidades, antes mesmo de manifestação definitiva desta Secretaria, no exercício de sua 

autotutela, tal fato será levado em conta pela SAP quando da sugestão de imputação de multa, podendo, 

inclusive, elidir a cominação de penalidade. 

 

2.2. Achado de Auditoria: acúmulo irregular de cargos públicos e cessão irregular de servidor comissionado   

 

2.2.1. Descrição da situação encontrada 

 

Esta Unidade Técnica verificou, por meio de pesquisa ao SICOM-Pessoal (f. 454/455), que o 

servidor Durval Santhiago Jaime de Morais Netto ocupava um cargo comissionado no Poder Executivo 

(Supervisor Administrativo de Transporte) e, a partir de junho de 2017, se tornou Assessor Especial à 

disposição da Câmara Municipal. 

Inclusive, consta nos autos a Portaria nº 068/2017 (f. 259), em que coloca à disposição da 

Câmara Municipal o servidor acima citado a partir do dia 13 de fevereiro de 2017. A partir de 01 de junho de 

2017 ele passou a receber gratificação no valor de R$ 700,00, conforme Portaria nº 089/2017 (f. 260). No dia 

15 de junho de 2018, ele foi exonerado do cargo comissionado de Supervisor Administrativo de Transporte 

junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Decreto nº 323/2018, f. 261). 

Ocorre que houve acumulação irregular de cargos e remuneração no período compreendido 

entre junho de 2017 a junho de 2018. Quanto a esse tema, é importante mencionar que o ordenamento 

jurídico brasileiro estabeleceu como regra a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, exceto as 

hipóteses previstas no art. 37, XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da CF/88. Uma vez que o servidor mencionado 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionadas no artigo indicado, houve acumulação irregular.  

Assim, caberá restituição dos valores percebidos pelo cargo de Assessor Especial à disposição, 

no período compreendido entre junho/2017 a junho/2018. O somatório dos valores recebidos resulta em R$ 

9.158,33. 
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Outra irregularidade identificada consiste na cessão de servidor comissionado. A cessão de 

servidores é incompatível com o exercício de função de confiança ou comissionada. Sobre o tema, este 

Tribunal já se posicionou, por meio do AC-CON n° 06089/10, no sentido da proibição da cessão de 

servidores comissionados por contrariar os princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, finalidade 

e a regra da obrigatoriedade do concurso público: 

AC-CON n° 06089/10 - Prefeito do Município de Bela Vista de Goiás  

EMENTA: Cessão de servidores públicos do Poder Executivo ao Legislativo. 

Possibilidade, desde que observadas as normas estatutárias, sendo vedada a cessão 

de servidores comissionados. Disposição de servidores. DATA: 27.10.2010 (destaque 

nosso). 

Uma das principais características dos cargos comissionados é a existência de liame subjetivo 

de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor/empregado comissionado e, quando se coloca à 

disposição servidor comissionado para exercer funções em outro órgão, tal natureza resta prejudicada. 

Os cargos em comissão, em razão da vinculação funcional e temporal com a autoridade que 

nomeou servidores para preenchê-los, somente poderão corresponder a funções de assessoramento, direção 

ou chefia nos órgãos dirigidos pela autoridade nomeante, não se admitindo, assim, que sejam colocados à 

disposição de outros órgãos. 

Ademais, em outra manifestação deste Tribunal (Resolução Consulta nº 051/01) foi abordado o 

assunto em questão: 

Os servidores ocupantes de cargos em comissão, portanto, dada a sua natureza 

transitória, sua destinação para funções de confiança e sua vinculação a quem os 

nomeou, não poderiam prestar serviços em outros órgãos já que somente poderão 

exercer atribuições de assessoramento, chefia e direção no órgão responsável por 

sua admissão. Ademais seria um tanto quanto estranho que um servidor comissionado, 

de confiança do dirigente de um determinado órgão fosse prestar serviços em outro 

órgão a cujo titular não tenha nenhuma vinculação e nem responsabilidade pelo seu 

ingresso no serviço público, detendo este, ainda, o Poder de nomear seus próprios 

servidores comissionados, de sua própria confiança. Assim sendo RESOLVE, (...) os 

cargos em comissão, dada a sua vinculação funcional e temporal com quem os 

nomeou, somente poderão exercer suas funções de assessoramento, direção e chefia 

nos órgãos dirigidos por quem os nomeou, não podendo, destarte, serem colocados 

a disposição de outros órgãos (grifo nosso). 

 

Assim, conclui-se que houve duas irregularidades em relação ao mencionado servidor: cessão e 

acumulação ilegal de cargos públicos.  

Passando à análise da situação do servidor Murillo Rodrigues dos Santos, verificou-se, por 

meio de pesquisa ao SICOM-Pessoal (f. 459/463), que ele acumulou o cargo efetivo de motorista do FMS 

com o cargo de vereador a partir de janeiro de 2013 a junho de 2017.  

O art. 38, III, da CF/88 permite que haja acumulação de cargo público com o mandato de 

vereador, com acumulação das vantagens do cargo, emprego ou função e remuneração do cargo eletivo, 



 

 

Edição n° 1183 Ano VII, disponibilização quinta-feira, 09 de maio de 2019, publicação sexta-feira, 10 de 

maio de 2019. Página 70 de 98 

www.tcm.go.gov.br 

desde que haja compatibilidade de horários. Caso não haja compatibilidade de horários, o vereador será 

afastado do cargo, emprego ou função e será a ele facultado optar pela sua remuneração.  

Assim, para análise do caso concreto do servidor Murillo, resta verificar se houve 

compatibilidade de horário entre os cargos eletivo e efetivo por ele ocupados. Em entrevista realizada com o 

servidor (transcrita às f. 451/453), ele afirmou que trabalhou como motorista até o final de 2016. No início de 

2017 ele tirou duas licenças prêmio e, em junho ou julho/2017, ele tirou licença por interesse particular. 

Constam nos autos a Portaria nº 282/2016 (f. 358), que concede licença prêmio a partir do dia 

30/12/2016 a 30/03/2017. No mês de abril a junho/2017, diferentemente do que foi afirmado em entrevista, o 

servidor tirou férias, conforme avisos constantes às f. 359/361. E, a partir de 1º de julho/2017 a 30 de 

junho/2019, a ele foi concedida licença para tratar de interesse particular (Portaria nº 375/2017, f. 362).  

Quanto ao horário de prestação do serviço, ele afirmou que o trabalho de vereador era prestado 

nos finais de semana ou depois do horário. Declarou, também, que, embora já tenha dirigido ambulância, ele 

dirigia mesmo o carro da Secretaria de Saúde (carro de passeio, que não era uma ambulância).  

Em relação aos documentos trazidos aos autos, verifica-se que o servidor cumpria carga horária 

de 40 horas semanais (f. 211/246) pelo cargo de motorista. Acerca do controle de frequência, percebe-se que 

os documentos juntados não têm qualquer validade jurídica, uma vez que, de janeiro/2014 a julho/2015 (f. 

324/342), os controles não apresentam nenhuma das informações essenciais a esse tipo de documento.  

A partir de agosto/2015 a março/2016 (f. 343/350), os controles possuem marcação da jornada 

de trabalho de forma fixa, ou seja, todos os dias a jornada inicia-se no mesmo minuto e segundo, sem 

variações, repete-se o horário de trabalho contratual. Ocorreu o que a nossa doutrina e jurisprudência 

denomina de “registro britânico”.  

O “registro de ponto britânico” não transmite a realidade da jornada, uma vez que é impossível 

trabalhar com tanta precisão. Logo, a presunção é de que esse registro é fraudulento e, portanto, não tem 

validade legal. E, a partir de maio/2016 a dezembro/2016 (f. 352/356), os controles voltam a não apresentar 

absolutamente nenhuma informação, ou seja, todos os controles apresentados para o período de acumulação 

de cargos não têm validade jurídica.   

Além do mais, quanto à informação de que prestava os seus serviços de vereador nos finais de 

semana e fora da jornada de trabalho, verifica-se que o horário de funcionamento da Câmara Municipal de 

Palmeiras é de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. As sessões podem ocorrer no período noturno, mas, para 

que haja integral cumprimento da jornada de trabalho, é necessário prestar boa parte dos serviços no horário 

de funcionamento da Câmara, que coincide com o horário para prestação dos serviços de motorista na 

Secretaria de Saúde. 

Assim, de acordo com a documentação trazida aos autos é possível verificar que não há 

compatibilidade de horários entre os cargos efetivo e eletivo, fazendo com que o acúmulo de remuneração 

percebido pelo vereador seja irregular. Houve, portanto, dano ao erário no valor da remuneração recebida 
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pelo cargo de motorista de janeiro/2013 a junho/2017. O somatório dos valores recebidos resulta em R$ 

127.393,20.  

 

2.2.2. Objetos nos quais foi constatado 

 

Pesquisa ao SICOM-Pessoal (f. 454/455), Portaria nº 068/2017 (f. 259), Portaria nº 089/2017 

(f. 260), Decreto nº 323/2018 (f. 261), pesquisa ao SICOM-Pessoal (f. 459/463), entrevista (transcrita às f. 

451/453), Portaria nº 282/2016 (f. 358), avisos de férias (f. 359/361), Portaria nº 375/2017 (f. 362), 

documentos às f. 211/246, controles de frequência (f. 324/356).  

 

2.2.3. Critério de auditoria: 

 

Art. 37, caput e incisos II e XVI e art. 38, inciso III, da CF/88. 

 

2.2.4. Evidências 

 

Pesquisa ao SICOM-Pessoal (f. 454/455), Portaria nº 068/2017 (f. 259), Portaria nº 089/2017 

(f. 260), Decreto nº 323/2018 (f. 261), pesquisa ao SICOM-Pessoal (f. 459/463), entrevista (transcrita às f. 

451/453), Portaria nº 282/2016 (f. 358), avisos de férias (f. 359/361), Portaria nº 375/2017 (f. 362), 

documentos às f. 211/246, controles de frequência (f. 324/356).  

 

2.2.5. Causas 

 

Irresponsabilidade dos gestores quanto ao atendimento das regras determinadas pela 

Constituição Federal. Má administração da coisa pública.  

    

2.2.6. Efeitos 

 

Como resultado adverso tem-se o desperdício de recursos públicos e má prestação do serviço, 

uma vez que o servidor recebe salário, mas não presta efetivamente os serviços de um dos cargos por ele 

ocupado.  
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Além disso, percebe-se a ocorrência de abuso em relação à nomeação para cargos 

comissionados, que se destinam exclusivamente a funções de chefia, direção e assessoramento, exigindo 

confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Assim, a cessão de servidor comissionado 

configura verdadeira burla à regra geral do concurso público para preenchimento de cargos públicos.     

 

2.2.7. Conclusão 

 

Percebe-se que o município precisa aprimorar o controle da jornada de trabalho de seus 

servidores, uma vez que o controle efetivo evitaria que o servidor acumulasse cargos sem o cumprimento da 

jornada de trabalho de um deles. Além disso, é fundamental que não haja mais cessão de servidores 

comissionados, tendo em vista que esse tipo de prática configura burla à regra do concurso público, 

descaracterizando a finalidade do cargo comissionado, que é o exercício de função de chefia, direção ou 

assessoramento, o que exige confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.  

 

2.2.8. Proposta de encaminhamento 

 

Recomendação para que sejam cessadas as acumulações irregulares de cargos públicos e 

cessões de servidores comissionados. Quanto às irregularidades identificadas, será adota responsabilização 

nos termos abaixo, com possível conversão dos autos em Tomada de Contas Especial (TCE):  

 

Responsável: MURILLO RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal, 

CPF 990.745.161-49; 

Conduta: acumular o cargo de vereador com o cargo de motorista do FMS, sem 

compatibilidade de horário; 

Período da conduta: 2013/2017; 

Nexo de causalidade: ao acumular o cargo de vereador com o cargo de motorista do FMS, 

sem compatibilidade de horário, violou o art. 37, caput e art. 38, III, da CF/88 e, portanto, 

praticou ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, incidindo na penalidade prevista no 

inciso VIII, do art. 47-A, da LOTCM e causando dano ao erário, previsto no art. 45 da 

LOTCM; 

Culpabilidade: é razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude 

do ato que praticara e que era exigível conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam; 
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Dispositivo legal violado: art. 37, caput, e art. 38, III, da CF/88; 

Encaminhamento: possível aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da LOTCM, no 

percentual de 1 a 25% do valor contido no caput do dispositivo e ressarcimento ao erário no 

valor de R$ 127.393,20 (cento e vinte e sete mil, trezentos e noventa e três reais e vinte 

centavos), com base no art. 45 da LOTCM. 

 

Responsável: MURILLO RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal, 

CPF 990.745.161-49; 

Conduta: permitir que o servidor Durval Santhiago Jaime de Morais Netto acumule 

indevidamente os cargos de Supervisor Administrativo de Transporte e Assessor Especial à 

disposição, e permitir a sua cessão irregular à Câmara Legislativa, uma vez que o servidor em 

questão é comissionado; 

Período da conduta: 2017/2018; 

Nexo de causalidade: ao permitir que o servidor Durval Santhiago Jaime de Morais Netto 

acumule cargos indevidamente e permitir a sua cessão irregular à Câmara Legislativa, violou o 

art. 37, caput e incisos II e XVI da CF/88, praticando, portanto, ato de gestão ilegal, ilegítimo 

ou antieconômico, incidindo na penalidade prevista no inciso VIII, do art. 47-A, da LOTCM e 

causando dano ao erário, previsto no art. 45 da LOTCM; 

Culpabilidade: é razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude 

do ato que praticara e que era exigível conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam; 

Dispositivo legal violado: art. 37, caput, e art. 38, III, da CF/88; 

Encaminhamento: possível aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da LOTCM, no 

percentual de 1 a 25% do valor contido no caput do dispositivo e ressarcimento ao erário no 

valor de R$ 9.158,33 (nove mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), com 

base no art. 45 da LOTCM. 

 

Importante salientar que se busca não apenas a responsabilização dos agentes públicos, mas 

que a situação irregular seja devidamente corrigida, portanto, caso sejam adotadas providências necessárias à 

correção das irregularidades, antes mesmo de manifestação definitiva desta Secretaria, no exercício de sua 

autotutela, tal fato será levado em conta pela SAP quando da sugestão de imputação de multa, podendo, 

inclusive, elidir a cominação de penalidade. 

 

3. ACHADO NÃO DECORRENTE DAS QUESTÕES DE AUDITORIA 
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3.1. Achado de Auditoria: pagamento irregular de gratificação de função 

 

3.1.1. Descrição da situação encontrada 

 

Esta Secretaria, por meio de pesquisa ao SICOM-Pessoal, identificou que não há qualquer 

regularidade no pagamento de gratificação de função aos servidores do Poder Legislativo. Como amostra de 

tal situação, foram juntadas aos autos as primeiras seis páginas do Relatório de Movimentações das 

Remunerações e Descontos do mês de setembro/2018 (f. 464/466). Observando as gratificações de função 

concedidas somente aos assessores percebe-se que há uma variação muito grande de valores, vejamos:  

Cargo Valor da gratificação de função 

10 – Assessor Legislativo R$ 350,71 

22 – Assessor de Gabinete – nível I R$ 355,45 

10 – Assessor Legislativo  R$ 1.096,73 

10 – Assessor Legislativo  R$ 250,71 

22 – Assessor de Gabinete – nível I R$ 355,45 

13 – Assessor Especial  R$ 500,00 

10 – Assessor Legislativo  R$ 1.150,71 

10 – Assessor Legislativo R$ 2.150,71 

17 – Assessor da Mesa Diretora R$ 889,00 

 

A equipe de inspeção questionou ao Presidente da Câmara, Murrillo Rodrigues dos Santos, 

acerca da justificativa para essas diferenças nos valores da gratificação de função. Em entrevista transcrita às 

f. 451/453, verifica-se que ele argumentou que não vê nenhuma irregularidade nessas diferenças porque, em 

todos os lugares, é o Presidente que dá a gratificação.  

Diante da resposta, a equipe de auditoria insistiu para saber se havia algum critério definindo 

essas gratificações. Ele afirmou que no plano de cargos e salários não há definição de qualquer critério e que 

ele até sugeriu, no final do mandato, que fosse estabelecido um valor para as gratificações, para ficar mais 

justo.  Ele justifica, ainda, que se for verificar o pagamento dessas gratificações nos últimos 15 anos, não será 

possível encontrar as gratificações certas de cada um.  

A equipe questionou, ainda, a respeito da exoneração de diversos servidores comissionados no 

final do exercício. O Presidente alegou que todas as exonerações ocorreram no dia 30 de novembro de 2018 e 

justificou dizendo que não sabia se conseguiria se reeleger e, por isso, demitiu todos os funcionários para 

pagar todos os encargos e fechar a gestão de forma organizada, sem ter nenhum problema para o próximo 

Presidente. Ele afirmou que essa questão da contratação e demissão de comissionados também é um ato que 

compete ao Presidente.  
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A respeito da concessão de gratificação de função ou qualquer beneficio remuneratório a 

servidores públicos, a Constituição Federal é expressa em estabelecer a necessidade de lei formal para tanto. 

O art. 37, X, da CF/88 assim estabelece:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

[...]  

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 

distinção de índices; (grifo nosso). 

A Constituição do Estado de Goiás, no art. 69, também determina:   

Art. 69. À Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, ressalvadas as especificadas 

no art. 70, cabe dispor sobre todas as matérias da competência municipal, e 

especialmente sobre: 

(...)  

VI – regime jurídico dos servidores públicos municipais, criação, transformação e 

extinção de cargos, empregos e funções públicos, estabilidade e aposentadoria e fixação 

e alteração de remuneração ou subsídio; (grifo nosso). 

Há farta jurisprudência do STF no sentido de que a remuneração dos servidores públicos é 

matéria de reserva legal, vejamos:  

Processo Administrativo 16.117/1991 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios. URPS de julho de 1987 a novembro de 1989. Concessão por decisão 

administrativa. Impossibilidade. Direito adquirido. Inexistência. Procedência da ação 

direta. A concessão de qualquer benefício remuneratório a servidores públicos 

exige lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. 

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido 

ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser). [ADI 1.352, rel. min. Edson Fachin, j. 3-3-2016, 

P, DJE de 12-5-2016.]. (grifo nosso).  

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: 

REMUNERAÇÃO: RESERVA DE LEI. CF, ART. 37, X; ART. 51, IV, ART. 52, XIII. 

ATO CONJUNTO Nº 01, DE 05.11.2004, DAS MESAS DO SENADO FEDERAL E 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. I. - Em tema de remuneração dos servidores 

públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema 

de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei 

específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. II. - Inconstitucionalidade formal do 

Ato Conjunto nº 01, de 05.11.2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados. III. - Cautelar deferida. (ADI 3369 MC, Relator(a): Min. CARLOS 

VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT 

VOL-02180-04 PP-00782 LEXSTF v. 27, n. 316, 2005, p. 116-124 RTJ VOL-00192-03 

PP-00901). (grifo nosso). 

Assim, claramente não é dado ao Presidente do Poder Legislativo (por expressa vedação 

constitucional) fixar remuneração de servidores públicos. Atuação nesses moldes constitui exercício de poder 

livre e deliberado, em que o Presidente estabelece unilateralmente o valor da gratificação de função sem a 

participação do parlamento.  
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A concessão de gratificação de função deve ser estabelecida por lei que deverá fixar de forma 

precisa os parâmetros para determinar o valor a ser concedido. Inclusive, o art. 39, § 1º da CF/88 estabelece 

que: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito 

de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 

administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 

remuneratório observará:  

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de 

cada carreira;  

II - os requisitos para a investidura;  

III - as peculiaridades dos cargos. (grifei e sublinhei).  

O dispositivo deixa inequívoco que a remuneração dos cargos públicos deve ser fixada em 

valor certo. Isso porque os critérios constitucionais supracitados são objetivos e referentes às atribuições dos 

cargos ou funções, sendo indevida a utilização de critérios diversos. A determinação de fixação dos demais 

componentes remuneratórios por meio de lei afasta qualquer possibilidade variação ou dosimetria de valor de 

adicional a ser efetuada unilateralmente pelo Chefe do Poder Legislativo. 

Diante disso, fica nítido que o art. 1º da Lei nº 880/2010 (f. 188), que alterou o artigo 1º da Lei 

487/99, viola o determinado pela Constituição do Estado e pela Constituição Federal, uma vez que a criação 

de gratificação a ser paga aos servidores do Legislativo, devida a juízo de seu Presidente, desrespeita o fato 

de que critérios remuneratórios devem ser estabelecidos em lei, e, jamais, pela vontade do Presidente. 

Assim, a atuação do Presidente da Câmara em relação às concessões de gratificação de função 

viola dispositivos constitucionais. Além de não haver qualquer previsão legislativa fixando os critérios de 

concessão de tal gratificação, percebe-se que não há a menor preocupação por parte do gestor em ser justo, 

concedendo gratificações com valores totalmente diferentes, sendo que a menor identificada na amostra 

representa somente 11,65% da maior, para o exercício da mesma função.   

 

3.1.2. Objetos nos quais foi constatado 

 

Pesquisa ao SICOM-Pessoal (f. 464/466), art. 1º da Lei nº 880/2010 (f. 188) e entrevista 

transcrita às f. 451/453. 

3.1.3. Critério de auditoria 

 

Art. 37, X e art. 39, § 1º da CF/88 e art. 69 da Constituição do Estado de Goiás.  

 

3.1.4. Evidências 
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Pesquisa ao SICOM-Pessoal (f. 464/466), art. 1º da Lei nº 880/2010 (f. 188) e entrevista 

transcrita às f. 451/453. 

 

3.1.5. Causas 

 

Irresponsabilidade dos gestores quanto ao atendimento das regras determinadas pela 

Constituição Federal e Constituição Estadual.  

    

3.1.6. Efeitos 

 

Como resultado adverso tem-se a concessão de gratificação de função sem fundamento legal e 

em claro desrespeito aos princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que, além de não ser definida em 

lei, a gratificação é concedida de acordo com a vontade do Presidente da Câmara e com valores diferenciados 

para pessoas que exercem a mesma função.   

 

3.1.7. Conclusão 

 

Percebe-se a clara necessidade de aprovação de lei que estipule critérios para concessão de 

gratificação de função e qualquer outra parcela remuneratória, inclusive fixando o percentual de incidência 

em relação ao vencimento base. Além disso, é obrigatória a suspensão do pagamento de gratificação de 

função até que seja publicada lei regulamentando o assunto.  

 

3.1.8. Proposta de encaminhamento 

 

A SAP recomenda que haja suspensão imediata do pagamento de gratificação de função até 

que haja publicação de lei que regulamente os critérios e percentuais de sua concessão.  

Quanto ao pagamento irregular de gratificação de função, sem fundamento legal que defina os 

critérios de sua concessão, caberá responsabilização nos termos abaixo:   

Responsável: MURILLO RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal, 

CPF 990.745.161-49; 

Conduta: pagar gratificação de função sem lei que defina os critérios de sua concessão; 
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Período da conduta: 2018; 

Nexo de causalidade: ao pagar gratificação de função sem lei que defina os critérios de sua 

concessão, violou o art. 37, caput e art. 38, III, da CF/88 e, portanto, praticou ato de gestão 

ilegal, ilegítimo ou antieconômico, incidindo na penalidade prevista no inciso VIII, do art. 47-

A, da LOTCM e causando dano ao erário, previsto no art. 45 da LOTCM; 

Culpabilidade: é razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude 

do ato que praticara e que era exigível conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam; 

Dispositivo legal violado: art. 37, X e art. 39, § 1º da CF/88 e art. 69 da Constituição do 

Estado de Goiás; 

Encaminhamento: possível aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da LOTCM, no 

percentual de 1 a 25% do valor contido no caput do dispositivo. 

 

Importante salientar que se busca não apenas a responsabilização dos agentes públicos, mas 

que a situação irregular seja devidamente corrigida, portanto, caso sejam adotadas providências necessárias à 

correção das irregularidades, antes mesmo de manifestação definitiva desta Secretaria, no exercício de sua 

autotutela, tal fato será levado em conta pela SAP quando da sugestão de imputação de multa, podendo, 

inclusive, elidir a cominação de penalidade. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A equipe de inspeção identificou as seguintes irregularidades no município de Palmeiras de 

Goiás: ausência de controle de jornada na Câmara Municipal e na Prefeitura; acúmulo irregular de cargos 

públicos e cessão irregular de servidor comissionado; e pagamento irregular de gratificação de função.  

Quanto ao controle de frequência, a equipe de inspeção verificou, in loco, a sua inexistência na 

Câmara Municipal. Diante da ausência generalizada de controle de frequência, não há como afirmar que os 

cinco servidores tratados no item 2.1.1 (Durval Santhiago Jaime de Morais Netto, Elianda Andradre dos 

Santos Roque, Meyre Barbosa de Sousa Santos, Adriano Vicente Ferreira e Fernanda Gomes da Silva) não 

compareceram ao trabalho simplesmente pelo fato de não haver controle ou por haver um controle inválido 

juridicamente. 

Em relação ao Poder Executivo, verificou-se que os controles de frequência não estão 

preenchidos ou apresentam “registro britânico”, não tendo, portanto, validade jurídica.  

Quando a esse ponto, esta Unidade Técnica chegou à conclusão de que a ausência de controle 

não comprova que não houve prestação dos serviços, ainda mais diante do conteúdo das entrevistas dos 
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servidores. Contudo, caberá responsabilização pela não realização de controle de frequência, sendo esta uma 

incumbência dos gestores, que devem zelar pela presteza e rendimento funcional e pelo atendimento ao 

princípio da indisponibilidade do interesse público.   

A SAP fez a recomendação para que sejam adotados controles efetivos das jornadas de 

trabalho dos servidores. A maneira mais precisa e segura de realizar tal controle atualmente é por meio de 

controle biométrico do ponto, que deverá ser adotado tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal.  

Em relação ao acúmulo irregular de cargos públicos, a SAP identificou que o servidor Durval 

Santhiago Jaime de Morais Netto ocupou o cargo de Supervisor Administrativo de Transporte (Poder 

Executivo) e de Assessor Especial (Poder Legislativo) no período compreendido entre junho/2017 e 

junho/2018, resultando em débito no valor de R$ 9.158,33.  

Além da acumulação ilegal de cargos, o servidor mencionado também foi cedido à Câmara de 

forma irregular, uma vez que ocupava cargo comissionado e a cessão é instituto incompatível com esse tipo 

de cargo.     

O servidor Murillo Rodrigues dos Santos também acumulou o mandato de vereador com o 

cargo efetivo de motorista do FMS, sem que houvesse compatibilidade de horário, a partir de janeiro/2013 a 

junho/2017, resultando em dano ao erário no valor de R$ 127.393,20.  

Esta Unidade Técnica recomendou que sejam cessadas as acumulações irregulares de cargos 

públicos e cessões de servidores comissionados. 

Por fim, a SAP identificou que houve pagamentos de gratificações de função sem que os 

critérios sejam estabelecidos em lei e recomendou a suspensão imediata desses pagamentos até que haja 

publicação de lei que regulamente a sua concessão.  

Respostas às questões de auditoria: 

Questão 1 – Há irregularidade nos atos de nomeação, controle de frequência e 

cumprimento das cargas horárias dos servidores Durval Santhiago Jaime de Morais Netto, Elianda 

Andradre dos Santos Roque, Meyre Barbosa de Sousa Santos, Adriano Vicente Ferreira e Fernanda 

Gomes da Silva?  

Em relação aos servidores acima citados, foi identificada irregularidade em relação à ausência 

de controle de frequência ou, quando existente, esse controle é inválido juridicamente por apresentar registro 

britânico. A equipe de inspeção identificou que a ausência de controle é a prática rotineira adotada pela 

Câmara Municipal e pela Prefeitura.  

Assim, não é possível afirmar que os servidores acima mencionados não cumpriram suas 

jornadas de trabalho apenas pela inexistência ou invalidade do controle de ponto.  

Questão 2 – A acumulação de cargos remunerados, entre 2013 e 2017, pelo servidor 

Murillo Rodrigues dos Santos foi legal?    
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A acumulação de cargos pelo servidor Murillo Rodrigues dos Santos foi ilegal uma vez que 

acumulou o mandato de vereador com o cargo de motorista do FMS sem que houvesse compatibilidade de 

horário.  

 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO DA AUDITORIA 

 

A Secretaria de Atos de Pessoal recomenda que sejam adotados controles efetivos das jornadas 

de trabalho dos servidores. A maneira mais precisa e segura de realizar tal controle atualmente é por meio de 

controle biométrico do ponto, que deverá ser adotado tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal.  

Esta Unidade Técnica também recomenda que sejam cessadas as acumulações irregulares de 

cargos públicos e cessões de servidores comissionados e, por fim, recomenda que haja suspensão imediata do 

pagamento de gratificação de função até que haja publicação de lei que regulamente os critérios e percentuais 

de sua concessão. 

 

Ante o exposto esta Secretaria de Atos de Pessoal manifesta entendimento no sentido de que:  

 

I. seja realizada a notificação do Presidente da Câmara Municipal, MURILLO RODRIGUES 

DOS SANTOS, e do Prefeito, VANDO VITOR ALVES, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

imputação de multa, com fundamento no art. 47-A, X ou XIII, da Lei Estadual nº 15.958, de 18 de janeiro de 

2007, apresente a esta Corte: 

a) adoção de providências no sentido de instaurar o controle biométrico de ponto;  

b) documentos que comprovem a suspensão do pagamento de gratificação de função ou 

qualquer outra gratificação que não tenha os critérios definido por lei; 

c) projeto de lei regulamentando a concessão de gratificação de função. 

 

II. seja procedida a CITAÇÃO dos responsáveis MURILLO RODRIGUES DOS SANTOS, 

Presidente da Câmara Municipal, e VANDO VITOR ALVES, Prefeito, para que, querendo, apresentem suas 

alegações de defesa, inclusive sobre as multas que lhes poderão ser impostas, conforme fundamentação 

supra, bem como junte documentação probatória, no prazo regimental, alertando-os sobre os efeitos da 

revelia, notadamente à presunção de confissão quanto à matéria de fato. 

 

III. sejam ALERTADAS a Controladora Interna do Poder Legislativo, CARLA 

FERNANDES BORGES, e a Controladora Interna do Poder Executivo, SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, que a omissão dolosa no papel de fiscalizar o cumprimento das medidas a serem adotadas 
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(adoção de providências no sentido de instaurar o controle biométrico de ponto e suspensão do pagamento de 

gratificações sem critérios de concessão definidos em lei) enseja responsabilização solidária, nos termos do 

art. 74, § 1º da CF/88 e do art. 59 da Lei 15.958/07 – Lei Orgânica deste Tribunal. 

 

Destaca-se que o descumprimento do prazo fixado, sem causa justificada, para providência 

determinada, bem como o atraso injustificado no encaminhamento de documentos e/ou informações 

solicitadas, rendem ensejo à aplicação de MULTA, com fundamento no art. 47-A, X e XIII, da Lei Orgânica 

deste Tribunal, aos responsáveis. Caso em que, após retorno dos autos, poderá esta Secretaria discriminar a 

responsabilização devida, nos termos da RA nº 100/18. 

Forçoso dizer que o art. 147, § 1º, do RITCMGO delegou aos Secretários de Controle Externo 

a competência para a realização de diligências visando ao saneamento do processo, de sorte que a multa 

sugerida por descumprir o prazo fixado, sem causa justificada, para providências – solicitação de documentos 

e esclarecimentos, com a indicação acerca das possíveis sanções por parte deste Tribunal –, no âmbito da 

instrução processual, mostra-se legítima à competência regimental das Unidades Técnicas. 

 

Encaminhem-se os autos ao Setor de Diligências para que se proceda a abertura de vista, 

devendo ser encaminhada cópia do presente relatório, nos termos do art. 147, § 1º do Regimento Interno 

(Redação dada pela RA nº 331/13), com sugestão de que a notificação seja feita por meio de Aviso de 

Recebimento (AR), conforme determinado pela Ordem de Serviço nº 12/145. 

SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL do TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, aos 30 dias do mês de abril de 2019. 

 

Isabela Silva Wiederhecker 

Coordenadora da Equipe 

 

Cláudia Alessandra da Silva  

Membro da Equipe 

 

 

 

Andréa Calassa da Silva 

Supervisora da Equipe 

 

Paula Pereira da Cunha 

Secretária de Atos de Pessoal 

 

PALMELO 

Processo - 03382/2019 

 

Processo : 03382/19 

Município : PALMELO 

Órgão : FUNDEB 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

                                                           
5 Disponível em: “F:\Biblioteca\RESOLUÇÕES TCM DIGITALIZADAS\ORDENS DE SERVIÇO\2014\OS 012-
14.pdf” 
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Período : 2018 

Gestor : MARLY QUEIROZ DE FREITAS GARZONE 

CPF : 365.526.156-04 

DESPACHO Nº 777/2019 

 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista para conhecimento da falha 

constatada na análise das contas de gestão do FUNDEB do Município de PALMELO, relativas ao exercício 

de 2018, de responsabilidade de MARLY QUEIROZ DE FREITAS GARZONE: 

 1. Valores retidos de depósitos e consignações não repassados no decorrer do exercício 

(fls. 24), conforme relacionado abaixo: 

Conta contábil Retenções  Repasse  Diferença  % 

Diferença  

1 - INSS 67.002,54  45.465,34  21.537,20  32,14% 

3 - IRRF 26.557,23  21.515,16  5.042,07  18,99% 

15 - CONSIG BB - FUNDEB 38.918,67  16.283,01  22.635,66  58,16% 

16 - CONSIG CEF - FUNDEB  32.280,40  22.756,20  9.524,20  29,50% 

36 - IPASGO - FUNDEB 16.194,73  9.265,65  6.929,08  42,79% 

Totais 180.953,57  115.285,36  65.668,21  181,58% 

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: art. 168, do Decreto-Lei nº 2.848/1940; multa aplicável: de 1% 

a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, VIII, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCMGO. 

 Caso seja necessário o reenvio eletrônico (por meio da internet via analisador web) das 

informações da prestação de contas deverá ser observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. 

Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 

 

 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 2 de maio de 

2019. 

  

  

Tallison Nathan Sales da Silva Célio Roberto de Almeida 

Chefe de Divisão Secretário de Controle Externo 

 

 

PLANALTINA 

Processo - 05284/2019 

 

 

PROCESSO Nº:      05284/19 

INTERESSADO:     MUNICÍPIO DE PLANALTINA 

ASSUNTO:           DENÚNCIA  

 

DESPACHO Nº 0224/2019 

 

 



 

 

Edição n° 1183 Ano VII, disponibilização quinta-feira, 09 de maio de 2019, publicação sexta-feira, 10 de 

maio de 2019. Página 83 de 98 

www.tcm.go.gov.br 

Cuidam os autos de Denúncia proposta pela empresa Nutri & Quali Comercial Ltda-

ME, relatando irregularidades no Pregão Presencial nº 14/2019 do Município de Planaltina, cujo objeto 

é o registro de preço para aquisição de fórmula dietética especial enteral e suplemento nutricional, 

para atender a Rede Municipal de Saúde. 

Em análise dos autos, a Secretaria de Licitações e Contratos emitiu o 

Certificado de nº 95/2019, fls. 87/93, vejamos:  

 

“CERTIFICADO Nº 95/2019-SLC 

1. RELATÓRIO 

Tratam os autos de Denúncia proposta pela empresa Nutri & Quali 

Comercial Ltda-ME, relatando irregularidades no Pregão Presencial nº 14/2019 do 

Município de Planaltina, cujo objeto é o registro de preço para aquisição de fórmula 

dietética especial enteral e suplemento nutricional, para atender a Rede Municipal de 

Saúde. 

A denunciante consignou que há itens no instrumento convocatório 

restringem a ampla concorrência do certame, pois, indicam e direcionam para 

determinadas marcas ou produtos, fato que impossibilita empresas que possuem outras 

fórmulas de participarem do procedimento licitatório. 

Alegou ainda, que o edital restringiu a participação na licitação para 

empresas de pequeno porte sediadas na Região Norte do Estado de Goiás, suposta 

alínea nº 5.7.1. 

Por fim, com escopo de perseguir o caráter competitivo das licitações 

requereu a anulação do edital tendo em vista o direcionamento de marcas.  

Ato contínuo, o Conselheiro Relator encaminhou os autos para esta 

Secretaria, vide Despacho nº 115/2019 (fl. 86). 

É o breve relatório. 

2. ANÁLISE JURÍDICA 

2.1 Da admissibilidade 

 Preliminarmente cumpre averiguar os requisitos da denúncia 

oferecida no que se refere à sua admissibilidade, conforme previsto no art. 203, do RI-

TCMGO, bem como no art. 34, § 1º, da Lei nº 15.958/2007. 

Pois bem, a denúncia não atende plenamente aos requisitos mínimos 

de admissibilidade constantes no art. 203 do RI-TCMGO, mais especificamente os 

incisos IV e V, senão vejamos: 

Art. 203. São requisitos de admissibilidade da denúncia: 
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I – referir-se a matéria de competência do Tribunal; 

II – ser redigida com clareza; 

III – conter a identificação do denunciante e o endereço completo 

deste; 

IV – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e 

os elementos de convicção; 

V – indicar os indícios da existência do fato denunciado. 

(grifado) 

Além disso, a denúncia que não observe os requisitos e formalidades 

prescritos no artigo 203 do Regimento Interno, somente será conhecida se apresentar 

indício veemente da existência do fato denunciado, conforme dispõe o artigo 204 do 

RITCM/GO, in verbis: 

Art. 204. O Tribunal conhecerá de denúncia que não observe os 

requisitos e formalidades prescritos no artigo 203, nos casos em que a denúncia 

apresentar indício veemente da existência do fato denunciado. 

 

O artigo 34 da Lei n.º 15.958/07, que trata do assunto em análise, 

assim prescreve: 

Art. 34. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá 

referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em 

linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e 

endereço, e estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou 

ilegalidade denunciada. 

 

A denúncia é ferramenta posta à disposição da população e de 

determinadas autoridades, respectivamente, para noticiar perante esta Corte de Contas 

irregularidades cometidas no âmbito da administração municipal. Trata-se de 

expediente extraordinário em que se verifica eventual irregularidade ocorrida em fato 

específico. Dessa forma, diante de um ato administrativo ilegal, pode o cidadão ou 

autoridade noticiar o fato a este Tribunal, que atuará visando impedir dano ao erário. 

Quanto ao requisito de que a denúncia deve “conter informações 

sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção” e “indicar os 

indícios da existência do fato denunciado”, percebe-se que estes (dois requisitos) não 

foram observados, veja-se.  

Os requisitos de admissibilidade corroboram o entendimento de que o 

fato objeto da denúncia deve ser específico, individualizado. Entendimento diverso 

possibilitaria que cada denúncia apresentada requeresse auditoria completa nas 

despesas do ente, fato impraticável em qualquer tipo de controle. 

Assim, se a presente denúncia fosse admitida, as considerações 

apreciadas no momento de se definir quais procedimentos devem ser analisados pelo 

sistema de amostragem seriam esvaziadas. Se esta Corte de Contas conceber que sua 
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atuação seja pautada mediante denúncias vagas, a análise dos processos selecionados 

mediante rigorosos critérios seria prejudicada, pois se percebe que em grande parte 

das denúncias é necessária a solicitação de processos licitatórios para apuração, ante 

a falta de elementos probatórios dos fatos denunciados ou mesmo a falta de indicação 

da matéria específica denunciada. 

Por conseguinte, percebe-se que as alegações constantes da denúncia 

não estão acompanhadas de enredo probatório capaz de ratificar as informações 

inseridas no expediente inicial, havendo apenas uma suposição de prática de 

irregularidades por parte da Administração de Planaltina. 

Outrossim, não havendo nos autos elementos de convicção suficiente 

para subsidiar a denúncia apresentada, não há como dar prosseguimento a mesma uma 

vez que encontra-se vazia e inconsistente.  

Insta salientar que, as denúncias apresentadas nesta Corte de Contas 

devem abordar alguns aspectos previstos no art. 2º da Resolução Administrativa nº 

203/2013, a saber: 

Art. 2º. As denúncias e representações autuadas no Tribunal serão 

objeto de análise de mérito pelas Secretarias de Controle Externo especializadas na 

matéria tratada nos autos, as quais deverão abordar os seguintes aspectos no exame: 

I – o valor do potencial prejuízo ao erário, assim entendido o valor 

sobre o qual pairam dúvidas, indicado também em termos percentuais em relação ao 

volume total de recursos envolvidos; 

II – o período de ocorrência do fato denunciado; 

III – as informações completas dos atos ou contratos envolvidos, 

sendo que, no caso dos últimos, deverão ser informados o objeto, número, nome do 

contratante (Poder Executivo, Poder Legislativo, Fundeb, FMS, etc.) e contratado, 

valor, data, vigência, regime de execução, empenhos e os pagamentos realizados. 

 

Neste sentido, não se vislumbra na denúncia apresentada os aspectos 

previstos no excerto acima, exaurindo-se, assim, toda possibilidade de prosseguimento 

desta, uma vez que, sem uma mínima comprovação dos fatos veiculados e sem a 

indicação precisa de qual item está restritivo ou irregular, não há como esta Corte de 

Contas realizar a análise correta e averiguação dos fatos.  

Noutra sorte, a única possibilidade prevista para prosseguimento 

desta denúncia estava condicionada na apresentação de indício veemente da existência 

do fato denunciado, o que não aconteceu, conforme disposição do art. 204, do 

RITCM/GO, vejamos: 

Art. 204. O Tribunal conhecerá de denúncia que não observe os 

requisitos e formalidades prescritos no artigo 203, nos casos em que a denúncia 

apresentar indício veemente da existência do fato denunciado.  

(grifo nosso) 
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Desta forma, diante da ausência de um pressuposto de 

admissibilidade a peça em epígrafe não deve ser conhecida. 

2.2 Do mérito 

Pois bem, caso seja diverso o entendimento do Relator, o que se 

admite apenas por hipótese, em observância ao princípio da eventualidade analisemos 

em breve linhas a matéria trazida à tona de competência desta Secretaria (art. 109, IV, 

do RI-TCMGO). 

Em pesquisa ao site da Prefeitura Municipal 

(www.planaltina.go.gov.br) foi possível aferir que houve impugnação administrativa 

quanto ao mesmo assunto enfrentado nestes autos, fato que levou o Pregoeiro a 

suspender a sessão de julgamento e encaminhar a aludida impugnação ao Setor de 

Nutrição do Hospital Municipal de Santa Rita de Cássia, para devida manifestação 

técnica, vide Parecer de Julgamento de Impugnação em anexo. 

Ademais, compulsando o instrumento convocatório não se vislumbrou 

qualquer indicação de marca específica nos itens licitados, bem como o delator não 

apontou especificamente na peça incoativa qual o item do Termo de Referência está 

direcionado para uma única marca, sendo assim, inexiste clareza e objetividade nesta 

denúncia. 

Igualmente, não foi encontrado no Edital, no Termo de Referência e 

na Minuta do Contrato qualquer cláusula com numeração 5.7.1, assim, a alegação de 

que o edital restringiu a participação na licitação para empresas de pequeno porte 

sediadas na Região Norte do Estado de Goiás (suposta alínea nº 5.7.1) não merece 

prosperar, eis que sem comprovação fática. 

Deste modo, esta Secretaria entende que os itens denunciados não são 

suficientes para aferir qualquer irregularidade no bojo do aludido procedimento 

licitatório. 

Por outro lado, verificamos que a fase administrativa não se exauriu, 

pois, a empresa inconformada com os termos do edital, procedeu impugnação junto à 

comissão de licitação de Planaltina, de forma que está aguardando a decisão final da 

Administração quanto aos argumentos veiculados pela empresa. 

Neste sentido, importa ressaltar que a equipe técnica de nutrição 

responsável pelo Hospital Municipal Santa Rita de Cássia vai se manifestar quanto ao 

mérito desta impugnação, neste sentido, caso o Conselheiro Relator decida por 

conhecer esta denúncia (apesar do posicionamento desta Especializada quanto à 

admissibilidade desta), razoável proceder a oitiva dos gestores responsáveis para 

apresentação de defesa acerca dos fatos veiculados na exordial. 
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Portanto, nota-se que a alegada restrição ao caráter competitivo, em 

virtude da indicação de marca e da suposta cláusula de restrição a ME e EPP sediadas 

na região norte do Estado de Goiás, não foram comprovadas, assim, não merece 

prosperar, tendo em vista a completa ausência de materialidade de fato irregular. 

Neste sentido, a denúncia foi apresentada de forma vaga e imprecisa, 

carecendo de documentação mínima que permita a análise das circunstâncias 

apontadas pelo denunciante que sequer apresentou indícios mínimos das situações 

denunciadas. 

Destarte, diante das condições analisadas acima, extrai-se que a 

denúncia carece de elementos fundamentais para a averiguação da situação 

denunciada (não preenchimento dos requisitos de admissibilidade), de modo que não 

possui elementos suficientes para apuração (indício veemente) da existência dos fatos. 

Neste ínterim, diante da ausência de provas robustas, a denúncia trazida no bojo dos 

autos não merece ser conhecida, devendo ser arquivada, porém, no caso de não ser 

esta a interpretação da relatoria, opina-se pelo conhecimento excepcional da denúncia 

para notificar os gestores responsáveis para que apresentem defesa quanto aos fatos 

alegados. 

3. CONCLUSÃO 

  Diante do exposto, esta Secretaria de Licitações e 

Contratos RECOMENDA que o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno: 

1. Não conheça da presente denúncia tendo em vista a ausência de 

preenchimento dos requisitos de admissibilidade; 

2. Determine seu arquivamento conforme disposição do art. 34, § 

1º, da LO-TCMGO nº 15.958/07, dando-se ciência ao denunciante acerca da decisão 

que vier a ser adotada; 

3. Eventualmente, caso não seja este o posicionamento da 

Relatoria, conheça excepcionalmente da denúncia e determine a notificação dos 

gestores responsáveis para que apresentem defesa quanto aos fatos alegados. 

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 27 de março de 2019”. 

 

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas o 

qual emitiu o Parecer nº 01919/19, fls. 94/95 nos seguintes termos: 

“PARECER N° 01919/2019 
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Tratam os presentes autos de denúncia encaminhada pela empresa 

Nutri & Quali Comercial Ltda-ME, relatando requerendo a anulação do Pregão 

Presencial nº 14/2019 do Município de Planaltina, cujo objeto é o registro de 

preço para aquisição de fórmula dietética especial enteral e suplemento 

nutricional, para atender a Rede Municipal de Saúde. 

Em suma, a denunciante relata a existência de itens ferindo a 

ampla concorrência do certame por: 1) indicarem e direcionarem para 

determinadas marcas ou produtos e 2) restringirem a participação na licitação 

para empresas de pequeno porte sediadas na Região Norte do Estado de Goiás, 

suposta alínea nº 5.7.1. 

A Secretaria de Licitações e Contratos emitiu o Certificado nº 

95/2019-SLC (fls. 87/92) opinando pelo não conhecimento, com consequente 

arquivamento, da denúncia por entender não preenchidos os requisitos de 

admissibilidade e, alternativamente, que se promova a oitiva dos responsáveis. 

Vieram os autos a este Ministério Público de Contas. 

 

É o relatório. Segue manifestação. 

 

Primeiramente, contrariando o posicionamento da Unidade 

Técnica, este Parquet entende que foram preenchidos seus requisitos de 

admissibilidade previstos nos arts. 203 e 204 do Regimento Interno deste 

Tribunal e, portanto, há de se conhecer da presente denúncia. 

Isto porque, entendemos que a denunciante apresentou os fatos, 

discorrendo sobre a ideia de que outros produtos com ingredientes diversos 

teriam a mesma finalidade de outros, e que, no seu entender, optar apenas para 

produtos com ingredientes específicos configuraria direcionamento. 

Inclusive, fez anexar resoluções da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária sobre: o regulamento técnico para fórmulas infantis para 

lactentes (Resolução-RDC nº 43/2011), o regulamento técnico para fórmulas 

infantis para lactentes e crianças de primeira infância (Resolução-RDC nº 

44/2011), o regulamento técnico para fórmulas infantis para lactentes 

destinadas a necessidades dietoterápicas específicas e fórmulas infantis de 

seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinadas a 

necessidades dietoterápicas específicas (Resolução-RDC nº 45/2011), aditivos 

alimentares e coadjuvantes de tecnologia para fórmulas infantis destinadas a 

lactentes e crianças de primeira infância (Resolução-RDC nº 46/2011), o 
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regulamento técnico de fórmulas para nutrição enteral (Resolução-RDC nº 

21/2015), o regulamento técnico de compostos de nutrientes e de outras 

substâncias para fórmulas para nutrição enteral e dá outras providências 

(Resolução-RDC nº 22/2015). 

Ainda, fez constar solicitação de esclarecimento de outras três 

empresas, questionando a possibilidade de substituição por produtos com igual 

indicação, a possibilidade de ampliação da concorrência se alteradas 

determinadas condições e levantando situações em que as descrições limitam o 

cenário a apenas um produto disponível no mercado. 

Consta dos autos, ainda, e também do sítio municipal, que o 

município respondeu a tais solicitações, realizando algumas alterações e 

mantendo outros termos do edital questionado. Contudo, não foi encontrada a 

resposta conclusiva do município aos levantamentos da empresa ora 

denunciante.  

Portanto, entende-se que, ao contrário do indicado pela Unidade 

Técnica, a denúncia contém informações sobre o fato, a autoria, as 

circunstâncias e os elementos de convicção e indica os indícios da existência do 

fato denunciado, merecendo ser conhecida. 

Ultrapassada a questão preliminar, este Ministério Público de 

Contas, em que pese não deter do conhecimento técnico sobre a matéria de 

contratação de suplementos nutricionais, novamente discorda da Secretaria de 

Licitações e Contratos quanto aos questionamentos acerca da possível restrição 

ao caráter competitivo, uma vez que estes também foram levantados por outras 

três empresas e foram parcialmente acatados pelo município. 

Contudo, concordamos não ter encontrado no Edital, no Termo de 

Referência e na Minuta do Contrato qualquer cláusula com numeração 5.7.1 ou 

ainda qualquer restrição à participação na licitação para empresas de pequeno 

porte sediadas na Região Norte do Estado de Goiás. 

Logo, considerando-se os inúmeros e reiterados questionamentos 

sobre uma possível especificação de produtos além do necessário, com restrição 

ao caráter competitivo do certame, entendemos, no mínimo, questionável o 

presente procedimento licitatório, pelo que se faz necessário maiores 

esclarecimentos por parte da municipalidade. 

 

Conclusão. 
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Ante todo o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo 

conhecimento da presente denúncia e, no mérito, pela existência de indícios de 

irregularidades, pelo que se faz necessária e oportuna a notificação dos gestores 

responsáveis para que apresentem defesa quantos aos fatos narrados. 

(AV) 

 

Ministério Público de Contas, em 10 de abril de 2019”. 

 

Sendo assim, encaminhe-os autos ao Setor de Diligências da Divisão de Notificação, em 

homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para que promova a abertura 

de vista, via Diário Oficial de Contas (DOC) e postal com Aviso de Recebimento (AR), ao Secretaria 

Municipal de Saúde, PRISCILLA CAMPANHOLLO GUIZILINI TORRES, CPF nº 290.337.708-14, 

bem como ao Prefeito Municipal ELES REIS DE FREITAS, CPF nº 483.782.161-87, para que apresente 

suas alegações, no prazo regimental de 20 dias. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 03 de maio de 2019. 

 

                  

Daniel Goulart 

Conselheiro Relator 

 

SAO DOMINGOS 

Processo - 07646/2019 

 

PROCESSO Nº 07646/19 

INTERESSADO Município de São Domingos 

ASSUNTO Cobrança Administrativa de Débito  

 

 

 

DESPACHO Nº 1452/2019 - Encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Diligências 

para que comunique ao(a) senhor(a) Herculanito Antônio Lima, Ex-Gestor do Poder Executivo do 

município de São Domingos, por meio de Diário Oficial de Contas (DOC), que foi formalizado processo de 

cobrança administrativa do débito imputado em seu desfavor pelo Acórdão nº 02958/17, exarado no processo 

nº 07676/16 no valor de R$602.049,28. 

 

Comunicamos-lhe que o recolhimento do débito imputado deverá ser feito no prazo de 20 

(vinte) dias, contados a partir da publicação do DOC, junto ao erário municipal, caso contrário, o débito será 

encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal para inscrição do valor na dívida ativa municipal e 

providências necessárias ao seu efetivo recolhimento aos cofres, incluindo o ajuizamento da ação de 

execução, se necessário, e à Procuradoria Geral de Justiça para acompanhamento. 
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Vale ressaltar que qualquer contestação contra o débito imputado deve ser feita, mediante 

recurso, nos autos que deu origem à imputação. 

 

Divisão de Controle de Decisões do Tribunal de Contas dos Municípios, em Goiânia, 

aos 08 dias do mês de maio de 2019. 

 

 

 
Aline Alves da S. Petraglia 

Chefe da Divisão de Controle de Decisões 

 

 

 

Processo - 07648/2019 

PROCESSO Nº 07648/19 

INTERESSADO Município de São Domingos 

ASSUNTO Cobrança Administrativa de Débito  

 

 

 

DESPACHO Nº 1454/2019 - Encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Diligências 

para que comunique ao(a) senhor(a) Jovita Ribeiro da Silva, Ex-Gestora do Poder Executivo do município 

de São Domingos, por meio de Diário Oficial de Contas (DOC), que foi formalizado processo de cobrança 

administrativa do débito imputado em seu desfavor pelo Acórdão nº 02958/17, exarado no processo nº 

07676/16 no valor de R$344.431,37. 

 

Comunicamos-lhe que o recolhimento do débito imputado deverá ser feito no prazo de 20 

(vinte) dias, contados a partir da publicação do DOC, junto ao erário municipal, caso contrário, o débito será 

encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal para inscrição do valor na dívida ativa municipal e 

providências necessárias ao seu efetivo recolhimento aos cofres, incluindo o ajuizamento da ação de 

execução, se necessário, e à Procuradoria Geral de Justiça para acompanhamento. 

 

Vale ressaltar que qualquer contestação contra o débito imputado deve ser feita, mediante 

recurso, nos autos que deu origem à imputação. 

 

Divisão de Controle de Decisões do Tribunal de Contas dos Municípios, em Goiânia, 

aos 08 dias do mês de maio de 2019. 

 

 
Aline Alves da S. Petraglia 

Chefe da Divisão de Controle de Decisões 

 

 

Processo - 07650/2019 

 



 

 

Edição n° 1183 Ano VII, disponibilização quinta-feira, 09 de maio de 2019, publicação sexta-feira, 10 de 

maio de 2019. Página 92 de 98 

www.tcm.go.gov.br 

PROCESSO Nº 07650/19 

INTERESSADO Município de São Domingos 

ASSUNTO Cobrança Administrativa de Débito  

 

 

DESPACHO Nº 1455/2019 - Encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Diligências 

para que comunique ao(a) senhor(a) Aristerdan Claudino Silva, Ex-Gestor do Poder Executivo do 

município de São Domingos, por meio de Diário Oficial de Contas (DOC), que foi formalizado processo de 

cobrança administrativa do débito imputado em seu desfavor pelo Acórdão nº 02958/17, exarado no processo 

nº 07676/16 no valor de R$540.179,57. 

 

Comunicamos-lhe que o recolhimento do débito imputado deverá ser feito no prazo de 20 

(vinte) dias, contados a partir da publicação do DOC, junto ao erário municipal, caso contrário, o débito será 

encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal para inscrição do valor na dívida ativa municipal e 

providências necessárias ao seu efetivo recolhimento aos cofres, incluindo o ajuizamento da ação de 

execução, se necessário, e à Procuradoria Geral de Justiça para acompanhamento. 

 

Vale ressaltar que qualquer contestação contra o débito imputado deve ser feita, mediante 

recurso, nos autos que deu origem à imputação. 

 

Divisão de Controle de Decisões do Tribunal de Contas dos Municípios, em Goiânia, 

aos 08 dias do mês de maio de 2019. 

 

 

 
Aline Alves da S. Petraglia 

Chefe da Divisão de Controle de Decisões 

 

 

Processo - 07652/2019 

PROCESSO Nº 07652/19 

INTERESSADO Município de São Domingos 

ASSUNTO Cobrança Administrativa de Débito  

 

 

 

DESPACHO Nº 1456/2019 - Encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Diligências 

para que comunique ao(a) senhor(a) Vaner Paulo Neres Sampaio, Ex-Gestor do Poder Executivo do 

município de São Domingos, por meio de Diário Oficial de Contas (DOC), que foi formalizado processo de 

cobrança administrativa do débito imputado em seu desfavor pelo Acórdão nº 02958/17, exarado no processo 

nº 07676/16 no valor de R$81.352,05. 

 

Comunicamos-lhe que o recolhimento do débito imputado deverá ser feito no prazo de 20 

(vinte) dias, contados a partir da publicação do DOC, junto ao erário municipal, caso contrário, o débito será 

encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal para inscrição do valor na dívida ativa municipal e 

providências necessárias ao seu efetivo recolhimento aos cofres, incluindo o ajuizamento da ação de 

execução, se necessário, e à Procuradoria Geral de Justiça para acompanhamento. 
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Vale ressaltar que qualquer contestação contra o débito imputado deve ser feita, mediante 

recurso, nos autos que deu origem à imputação. 

 

Divisão de Controle de Decisões do Tribunal de Contas dos Municípios, em Goiânia, 

aos 08 dias do mês de maio de 2019. 

 

 
Aline Alves da S. Petraglia 

Chefe da Divisão de Controle de Decisões 

 

SILVANIA 

Processo - 01529/2019 

ACÓRDÃO Nº 03215/2019 - Segunda Câmara Extraordinária 

 

MUNICÍPIO DE SILVÂNIA/FUNDEB. 

CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO DE 

2018. CONTAS REGULARES. 

RECOMENDAÇÕES. VOTO 

CONVERGENTE COM a SCMG e MPC. 

                          Tratam os autos das Contas de Gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB do Município de SILVÂNIA, 

relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de ROSANE MARIA BATISTA. 

                          ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

reunidos na Segunda Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator: 

01. Julgar regulares as Contas de Gestão relativas ao exercício financeiro de 2018, de 

responsabilidade de ROSANE MARIA BATISTA, Gestora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/FUNDEB do Município de SILVÂNIA; 

PROCESSO : 01529/19 

MUNICÍPIO : SILVÂNIA 

ÓRGÃO : FUNDEB 

ASSUNTO : CONTAS DE GESTÃO 

PERÍODO : 2018 

GESTORA : ROSANE MARIA BATISTA 

CPF : 774.561.651-49 
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02. Recomendar que sejam; 

   a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 

12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos 

da IN TCM nº 005/2012; e 

    b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente 

promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos pregoeiros, 

devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da 

administração, nos termos da IN TCM nº 009/2014. 

 

Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o aspecto da 

veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas nos presentes autos não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por constatações de 

procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 30 de 

Abril de 2019. 

Presidente: Valcenôr Braz de Queiroz 
 

Relator: Nilo Sérgio de Resende Neto. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna e o 

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Nilo Sérgio de Resende Neto: Cons. Sérgio Antônio Cardoso 

de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 

SITIO DABADIA 

Processo - 07162/2019 

 

Processo : 07162/19 

Município : SÍTIO DA ABADIA 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2018 

Gestor : VANUSE REIS DE LACERDA 

CPF : 633.578.871-34 
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DESPACHO Nº 815/2019 

 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista para conhecimento da falha 

constatada na análise das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE do Município de SÍTIO DA ABADIA, relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade 

de VANUSE REIS DE LACERDA: 

 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2018, protocolizadas em 

26/04/2019, fora do prazo (Dispositivo legal ou normativo violado: art. 3º, da IN TCMGO nº 008/15; multa 

aplicável: de 1% a 3% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, V, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO 

TCMGO). 

 Caso seja necessário o reenvio eletrônico (por meio da internet via analisador web) das 

informações da prestação de contas deverá ser observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. 

Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 7 de maio de 

2019. 

  

Luana Cristina A. Miranda Oliveira Tallison Nathan Sales da Silva 

Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

 

Célio Roberto de Almeida 

Secretário de Controle Externo 

 

 

TAQUARAL 

Processo - 06412/2019 

 

Processo : 06412/19 

Município : TAQUARAL DE GOIÁS 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2018 

Chefe de Governo : HELIO GONTIJO DE OLIVEIRA 

CPF : 260.316.551-87 

   

DESPACHO Nº 1234/2019 

 Em face do que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, encaminhem-se 

os autos ao Setor de Diligências para na forma regimental, abrir vista a HELIO GONTIJO DE OLIVEIRA, 

Chefe de Governo do Município de TAQUARAL DE GOIÁS, para conhecimento das seguintes ocorrências: 

 1. Saldo da conta Restos a Pagar informado na prestação de contas de governo (R$ 

578.732,27) diverge do respectivo montante apurado nas prestações de contas de gestão (R$ 557.972,27) do 

referido exercício (fls. 368/370). 

 2. Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial designada para 

realizar o inventário anual dos bens patrimoniais. Note-se que o documento (fls. 330/334) apresentado não 

evidencia nenhuma das informações exigidas no art. 15, § 3º, XXI, da IN TCM nº 008/2015 (Dispositivo 
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legal ou normativo violado: arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN TCM nº 

008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 

15.958/07 – LO TCM). 

 3. Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa, no montante de R$ 129.829,28, 

conforme Detalhamento da Dívida Ativa – DDA (fls. 364/365), sem comprovação do fato motivador. Note-

se que foram cancelados créditos de Dívida Ativa no total de R$ 342.134,94, sendo prescrito o valor de R$ 

212.305,66 e não prescrito o montante de R$ 129.829,28. Ademais, o total dos cancelamentos informados no 

DDA, no montante de R$ 342.134,94 (fls. 364/365), diverge daquele registrado contabilmente, no montante 

de R$ 573.974,08, conforme relatório analítico do ativo permanente (fls. 366) (Dispositivo legal ou 

normativo violado: arts. 173 e 174, da Lei Federal nº 5.172/66 – CTN; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 

10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 4. Prestação de contas não publicada no sítio eletrônico (internet) oficial do município, 

de forma permanente (art. 48 da LC nº 101/00), conforme consulta realizada em 24/04/2019 (fls. 367). 

 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da 

internet via analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da 

IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de 

vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO, em Goiânia, 7 de maio de 2019. 

  

  

Sergio Thiago M. De Rezende Dalescio Gabriel Pereira Fé Júnior 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

 

José Carlos Lucindo 

Secretário de Controle Externo 

 

 

TERESINA GOIAS 

Processo - 06447/2019 

 

Processo : 06447/19 

Município : TERESINA DE GOIÁS 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2018 

Chefe de Governo : JOSAQUIM MIRANDA 

CPF : 119.510.101-59 

DESPACHO Nº 1267/2019 

 Em face do que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, encaminhem-se 

os autos ao Setor de Diligências para na forma regimental, abrir vista a JOSAQUIM MIRANDA, Chefe de 

Governo do Município de TERESINA DE GOIÁS, para conhecimento das seguintes ocorrências: 
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 1. Relatório conclusivo da comissão especial designada para realizar o inventário anual 

dos bens patrimoniais (fls. 347/373 e 386/483, vol.2) não apresenta informações no que se refere as 

informações analíticas de bens levantados por detentor de carga patrimonial (Dispositivo legal ou normativo 

violado: arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN TCM nº 008/2015; multa 

aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO 

TCM). 

 2. Saldos das obrigações informadas no Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16 

(fls. 487, vol. 2) não comprovados por documentação hábil (certidões, extratos, declarações, contratos e/ou 

outros), conforme relacionado abaixo: 

Descrição da obrigação Saldo 

contábil  

Saldo doc. 

comprobatória  

Fls. doc. 

comprobatória  

Diferença  

INSS 6.574.553,24  6.869.262,22  137,vol. 1  (294.708,98) 

ENEL 765.801,46  821.148,38  139, vol. 1  (55.346,92) 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 29.299,74  -    -    29.299,74  

Totais 7.369.654,44  7.690.410,60   (320.756,16) 

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 85, 88, 89 e 98, da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, 

XVIII, da IN TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, 

da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM. 

 3. Prestação de contas não publicada no sítio eletrônico (internet) oficial do município, 

de forma permanente (art. 48 da LC nº 101/00), conforme consulta realizada em 29/04/2019 (fls. 488, vol 2). 

 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da 

internet via analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da 

IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de 

vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO, em Goiânia, 29 de abril de 2019. 

 

Ronan Uchoa Santos Gabriel Pereira Fé Júnior 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

José Carlos Lucindo 

Secretário de Controle Externo 

 

VILA BOA 

Processo - 06689/2019 

 

Processo : 06689/19 

Município : VILA BOA 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2018 

Chefe de Governo : FELIPE ALVES SANTANA 

CPF : 028.750.551-00 

DESPACHO Nº 1237/2019 

 Em face do que dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, encaminhem-se 

os autos ao Setor de Diligências para na forma regimental, abrir vista a FELIPE ALVES SANTANA, Chefe 

de Governo do Município de VILA BOA, para conhecimento das seguintes ocorrências: 

 1. Abertura de créditos adicionais suplementares, por decreto do Chefe de Governo, no 

montante de R$ 4.620.855,00, acima dos limites fixados na LOA e em autorizações posteriores, no total de 

R$ 0,00, conforme relatório controle de suplementação extraído do SICOM (fls. 253). Note-se que a 
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irregularidade apurada no encerramento do exercício (dezembro) também ocorreu no decorrer do exercício 

nos meses de junho, julho, agosto, setembro outubro e novembro (Dispositivo legal ou normativo violado: 

art. 167, V, da CF/88 e art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, 

com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 2. Saldo da conta Restos a Pagar informado na prestação de contas de governo (R$ 

262.502,36) diverge do respectivo montante apurado nas prestações de contas de gestão (R$ 311.502,36) do 

referido exercício (fls. 254/256) 

 3. Falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial designada para 

realizar o inventário anual dos bens patrimoniais (Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 85, 95 e 96 da 

Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, XXI, da IN TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 

10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 4. Detalhamento da Dívida Ativa – DDA não encaminhado por meio eletrônico (fls. 

257), nos moldes do Anexo IV – Layout dos Arquivos – Balanço, da IN TCM nº 008/2015. Note-se que as 

informações referentes ao Detalhamento da Dívida Ativa – DDA, não apresentadas na época oportuna, 

deverão ser encaminhadas por meio da internet (via analisador web), após solicitação mediante processo 

específico, no prazo da abertura de vista, observado o disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015 

(Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 39, 85 e 88, da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, caput, da IN 

TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei 

Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 5. Saldo da obrigação informada no Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16 (fls. 

258) não comprovado por documentação hábil (certidões, extratos, declarações, contratos e/ou outros), 

conforme relacionado abaixo: 

Descrição da obrigação Saldo contábil  

FUNPRESVIB - PARCELAMENTOS 3.533.424,02  

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: arts. 85, 88, 89 e 98, da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, 

XVIII, da IN TCM nº 008/2015; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, 

da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM. 

 6. Despesa total com pessoal do Poder Executivo no montante de R$9.858.277,54, 

equivalente a 58,64% da Receita Corrente Líquida – RCL, no valor de R$16.811.041,12 (fls. 259/261), não 

atendendo ao limite máximo de 54%, conforme art. 20, III, “b”, da LC nº 101/00 – LRF. Note-se que até o 

julgamento das contas de gestão ou de governo poderá ser pedido revisão do índice, devendo o pedido ser 

feito em processo apartado das contas, dirigido à Secretaria de Atos de Pessoal –  SAP, acompanhado da 

documentação comprobatória necessária, conforme art. 2º, §3º da Resolução Administrativa RA TCM nº 

216/13 (Dispositivo legal ou normativo violado: art. 20, III, “b”, e art. 23 da LC nº 101/00; multa aplicável: 

de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCM). 

 7. Prestação de contas não publicada no sítio eletrônico (internet) oficial do município, 

de forma permanente (art. 48 da LC nº 101/00), conforme consulta realizada em 24/04/2019 (fls. 262/263). 

 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da 

internet via analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da 

IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de 

vista. 

 SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO, em Goiânia, 7 de maio de 2019. 

  

Luciano Alvarez de Melo Gabriel Pereira Fé Júnior 

Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

 

José Carlos Lucindo 

Secretário de Controle Externo 

 

 


