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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 

 
 
ACREUNA 
 
 

Processo - 05394/2021 
 

 
ACÓRDÃO Nº 03452/2021 - Primeira Câmara 

 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 
PROVENTOS PROPORCIONAIS. 1. Registro 
pela legalidade. Atendimento aos requisitos 
constitucionais e legais. 2. Proventos 
proporcionais. 3. Sem Paridade. Voto 
convergente com á SAP. 
 

Trata-se do procedimento de apreciação, para fins de registro, do ato 
de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais pela média 
em favor de Marilene Alves De Castro, no cargo Agente de Serviços Gerais de Escola, 
baseado na Portaria n°034/2021 de 24/05/2021 (f.35/36), com efeitos retroativos a partir 
de 01/05/2021, exarado por Gutierrez Alves Machado, diretor interino do Ipasma, nos 
termos do art. 71, III, da CRFB/88 c/c art. 1º, IV e art. 21, II, da Lei Estadual nº 

 
PROCESSO  

 
: 

 
05394/21 

ÓRGÃO/ENTIDADE : IPASMA 
NATUREZA  : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : GUTIERREZ ALVES MACHADO (DIRETOR INTERINO DO 

IPASMA) 
CPF – RESPONSÁVEL 1 : 031.208.791-85 
RESPONSÁVEL 2 : CLAUDIOMAR CONTIN PORTUGAL (PREFEITO) 
CPF – RESPONSÁVEL 2 : 065063698-84 
INTERESSADO/CPF : MARILENE ALVES DE CASTRO/CPF 954.242.451-53 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05394/2021
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15.958/2007. 
        Acorda, O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de sua 
Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no Voto do Relator no sentido de: 

1. Registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria por invalidez com 
proventos proporcionais pela média em favor de Marilene Alves De Castro, no 
cargo Agente de Serviços Gerais de Escola, baseado na Portaria n°034/2021 de 
24/05/2021 (f.35/36), com efeitos retroativos a partir de 01/05/2021, exarado por 
Gutierrez Alves Machado, diretor interino do Ipasma, 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. 
 

2. Informar que os proventos foram fixados proporcionalmente ao tempo de 
contribuição com base na média aritmética no valor de R$ 1.100,00, incluído o 
complemento constitucional para o alcance do salário-mínimo vigente, em 
obediência ao art. 40, § 3º c/c art. 201, § 2º da CRFB/88. 

VALOR DOS PROVENTOS (salário mínimo nacional vigente à época) R$ 1.100,00 

 
3. Informar que inexiste paridade 

de vencimentos entre os servidores ativos ocupantes do mesmo cargo e o 
presente beneficiário, sendo devidos somente os reajustes anuais para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, conforme 
art. 40, § 8º da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 
 

4. Devolver os presentes autos á 
origem. 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 
de 2021. 

Presidente: Francisco José Ramos 

Relator: Daniel Augusto Goulart. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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ALTO HORIZONTE 
 
 

Processo - 03004/2021 
 

Processo : 03004/21 

Município : ALTO HORIZONTE 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : ROSEMEIRE PACHECO VICENTE LIMA 

CPF : 499.970.921-04 

 
DESPACHO Nº 857/2021 

 
 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 ALTO HORIZONTE, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de ROSEMEIRE PACHECO VICENTE LIMA: 
 1. Subsídios pagos (R$ 650.142,92) aos vereadores acima do valor 
fixado (R$ 605.998,49) na Lei Municipal nº 660/16 e nº 661/16 e do limite constitucional 
em relação ao subsídio do Deputado Estadual, conforme demonstrado abaixo: 
Apuração do subsídio dos vereadores 

1. Subsídio mensal dos vereadores 5.050,00  

2. Quant. de vereadores 8  

3. Quant. de meses (incluindo 1/3 de férias e 13º salário) 13,3333  

4. Total do subsídio dos vereadores (1 x 2 x 3) 538.665,32  

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  5.050,00  

6. Total do subsídio do Presidente da Câmara Municipal (5 x 3) 67.333,17  

7. Total a pagar de subsídios (4 + 6) 605.998,49  

8. Total pago 650.142,92  

9. Pagamento a maior (8 - 7) 44.144,43  

Fonte: Acordão nº 07800/17 que registrou os subsídios; folha de pagamento; e empenhos 
realizados nas naturezas de despesas 3.1.90.11.06 e 3.1.90.11.10 (fls. 11-13). 
 Responsabilização: 

Responsável ROSEMEIRE PACHECO VICENTE LIMA 

CPF 499.970.921-04 

Conduta Pagar subsídios aos vereadores acima do valor 
fixado na Lei Municipal e do limite constitucional em 
relação ao subsídio do Deputado Estadual, quando 
deveria ter realizado os pagamentos de acordo com 
os limites legais. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade O pagamento de subsídio aos vereadores acima do 
valor fixado na Lei Municipal e do limite constitucional 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03004/2021
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em relação ao subsídio do Deputado Estadual 
resultou em saída irregular de recursos públicos. 

Culpabilidade É razoável afirmar que era exigível do responsável 
conduta diversa daquela que ele adotou, 
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois 
deveria o responsável ter realizado o pagamento de 
subsídio de acordo com o valor fixado na legislação 
municipal e com o limite constitucional em relação ao 
subsídio do Deputado Estadual, em vez de realizá-lo 
acima. 

Dispositivo legal/normativo violado Art.  29, VI, CF/88 e Lei Municipal nº 660/16 e nº 
661/16. 

Encaminhamento Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da 
LO TCMGO), aplicação de multa com base no art. 
47-A, IX, da LO TCMGO e imputação de débito 
conforme art. 45 da 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 
agosto de 2021. 
 

Annelise Carrilho Corrêa de Castro Samuel Rezende Costa 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 

APARECIDA GOIANIA 
 
 

Processo - 01391/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 04068/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo : 01391/20 
Município : Aparecida de Goiânia 
Poder : Executivo 
Prefeito   : Gustavo Mendanha Melo 
CPF  : 983.276.401-78 
Gestor  : Fábio Passaglia (Secretário interino de Fiscalização, 

Transparência e Controle) 
CPF  : 412.296.651-53 
Assunto : Auditoria visando verificar o desempenho do Órgão Central de 

Controle Interno do Município de Aparecida de Goiânia. 
Representante MPC: Henrique Pandim Barbosa Machado 
Relator  : Nilo Resende Neto 
Revisor  : Francisco José Ramos 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01391/2020
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AUDITORIA OPERACIONAL. VERIFICAÇÃO 
DE DESEMPENHO DO ÓRGÃO CENTRAL DE 
CONTROLE INTERNO.  INCORFOMIDADES 
CONSTATADAS. DETERMINAÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS. 
ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO. FIXAÇÃO DE 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO 
DE AÇÃO. 
 

Tratam os autos de auditoria operacional,  realizada na Secretaria de 
Fiscalização, Transparência e Controle do Município de Aparecida de Goiânia 
(STFC), objetivando verificar o desempenho do Órgão Central de Controle Interno do 
ente a fim de identificar e analisar as atividades desenvolvidas relacionadas à execução 
da despesa; realização da receita; às ações de prevenção de ilícitos funcionais e 
responsabilização dos agentes; ao controle dos bens móveis e imóveis do município; às 
ações para fomentar a transparência e o controle social; e às ações que objetivam a 
padronização dos procedimentos operacionais. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do Revisor, em: 

1. com o intuito de sanar as inconformidades constatadas durante a realização da 
auditoria operacional, determinar ao sr. Gustavo Mendanha Melo, atual Prefeito 
Municipal de Aparecida de Goiânia, e, no que couber, ao sr. Fábio Passaglia, Secretário 
Interino de Transparência Fiscalização e Controle, ou a quem vier a substitui-los, que: 

1.1. revise os marcos normativos que tratam das atribuições da Secretaria de 
Transparência, Fiscalização e Controle de Aparecida de Goiânia, bem como de todo o 
Sistema de Controle Interno (SCI), e regulamente suas atividades tendo em vista a 
necessidade de controlar todos os atos da gestão orçamentária, patrimonial e financeira 
do ente, de modo que: 

1.1.1. sejam esclarecidas as finalidades institucionais do Órgão Central de 
Controle Interno, a saber: avaliar a legalidade e os resultados da gestão; avaliar os 
controles internos de gestão; assessorar a administração na governança, gestão de 
riscos e padronização de rotinas administrativas; contribuir para o fomento da 
transparência e do controle social; apoiar o controle externo; e definidas as atividades 
que devem ser desenvolvidas por ele para atingir a essas finalidades; 

1.1.2. haja diferenciação entre as responsabilidades relacionadas à condução do 
SCI, atribuindo expressamente as atividades de primeira linha às unidades executoras 
dos processos, considerando que: 

a) cabe ao dirigente máximo da entidade, poder ou órgão implementar os 
controles internos e garantir os elementos necessários ao adequado funcionamento do 
SCI; 

b) cabe ao corpo funcional de todos os órgãos do município executar os controles 
internos conforme concebidos em relação às atividades que lhe são correlatas; 

c) cabe ao órgão central de controle interno assessorar os gestores na concepção 
dos controles internos de gestão (indicando boas práticas, por exemplo) e avaliar os 
controles internos, verificando sua adequação e eficácia de forma independente, atuando, 
predominantemente na terceira linha do SCI. 

1.1.3. não seja atribuída à STFC a execução de controles internos de gestão nem 
outras atividades que não são afetas às suas atribuições, a exemplo dos apontados no 
subtítulo 3.3 do Relatório de Auditoria Operacional 001/2020; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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1.1.4. haja integração entre a Ouvidoria e a STFC, possibilitando ao OCCI utilizar 
os registros para planejamento das ações de fiscalização, bem como para fiscalizar os 
andamentos cabíveis a outros gestores do município. 

1.2. estruture o quadro funcional da STFC, de modo a: 
a) identificar as necessidades quantitativas e qualitativas de pessoal para o 

cumprimento da missão institucional do OCCI; 
b) respeitar a composição por servidores efetivos, admitindo-se servidores 

comissionados apenas em situações excepcionais e devidamente motivadas; e 
c) considerar a criação da carreira de Auditor de Controle Interno ou de 

nomenclatura similar, assegurando-lhe a independência para a execução do trabalho. 
1.3. patrocine o trabalho da STFC perante os gestores e servidores municipais, 

como forma de melhorar a relação da Secretaria com os outros órgãos municipais e 
aumentar a receptividade em relação às suas demandas, de modo que:  

a) seja esclarecida a natureza da atuação do órgão central de controle interno, 
principalmente no que tange ao seu potencial de contribuição para o aprimoramento da 
gestão;  

b) seja esclarecida a necessidade de o órgão central de controle interno ter 
acesso irrestrito a dados e a obrigação dos servidores de prestarem as informações que 
lhes forem solicitadas;  

c) seja possível à STFC orientar os demais órgãos municipais em relação à 
governança, à gestão de riscos, definição de rotinas administrativas e implementação de 
controles internos; 

d) seja possível à STFC sugerir temas a serem tratados nas ações formativas dos 
servidores municipais, visando à prevenção atos ilícitos; 

e) seja possível à STFC ter acesso aos dados da ouvidoria do município, em 
relação a denúncias recebidas e seus encaminhamentos, como forma de mapear riscos e 
monitorar os desdobramentos das denúncias e as providências adotadas nos casos de 
atos irregulares. 

2. com o intuito de sanar as inconformidades constatadas durante a realização da 
auditoria operacional, recomendar ao sr. Gustavo Mendanha Melo, atual Prefeito 
Municipal de Aparecida de Goiânia, juntamente com o sr. Fábio Passaglia, Secretário 
Interino de Transparência Fiscalização e Controle, ou a quem vier a substitui-los, que: 

2.1. promova, por meios próprios ou utilizando-se dos cursos disponíveis nas 
plataformas dos órgãos de controle interno e externo, a capacitação adequada do seu 
quadro funcional, considerando a necessidade de orientá-los para o exercício de suas 
funções acerca:  

a) da missão institucional do órgão de controle interno, principalmente no que 
tange à diferenciação entre as linhas de defesa que compõem o Sistema de Controle 
Interno, visando a concentrar a atuação da Secretaria na terceira linha de defesa, 
denominada auditoria governamental; 

b) das funções do SCI e quais as atividades devem ser desenvolvidas pelo Órgão 
Central de Controle Interno em relação a essas funções; 

c) melhores práticas e metodologias adequadas em relação a: 
c.1) governança; 
c.2) gestão de riscos; 
c.3) avaliação de controles internos; 
c.4) auditoria governamental (de conformidade e de desempenho); 
c.5) combate à corrupção, transparência e controle social. 
3. com o intuito de sanar as inconformidades constatadas durante a realização da 

auditoria operacional, recomendar ao sr. Fábio Passaglia, Secretário Interino de 
Transparência Fiscalização e Controle, ou a quem vier a substitui-lo, que: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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3.1. busque adotar referenciais técnicos de gestão para conduzir sua atuação, 
com vistas a adotar metodologias apropriadas para: 

3.1.1. as auditorias internas, mediante a elaboração de um manual de auditoria ou 
adoção formal de outros referenciais que tratem de auditoria interna; 

3.1.2. a avaliação dos controles internos de gestão dos diversos órgãos do 
município e avaliação da maturidade do SCI municipal, tendo como referencial os 
modelos COSO I e II; 

3.1.3. o assessoramento prestado pela STFC aos gestores em relação à gestão 
dos riscos e definição de rotinas administrativas e procedimentos de controle dos 
diversos órgãos da administração municipal. 

3.2. planeje suas atividades, considerando sua missão institucional e sua 
capacidade operacional, de modo a: 

3.2.1. contemplar em seu escopo de atuação atividades relacionadas a todas as 
suas finalidades institucionais, a saber:  

a) avaliação da legalidade dos atos da administração; 
b) avaliação dos resultados da administração em relação à eficiência, eficácia, 

efetividade e economicidade; 
c) avaliação dos controles internos de gestão; 
d) assessoria para gestão de riscos e definição de rotinas administrativas e 

procedimentos de controles; 
e) fomento à transparência e ao controle social; 
f) monitoramento de limites constitucionais e legais; 
3.2.2. definir seu escopo de atuação baseando-se em critérios apropriados, tais 

como agregação de valor, materialidade, criticidade/vulnerabilidade (matriz de riscos) e 
relevância, de maneira que: 

a) seja possível à STFC, ao longo do tempo, variar seus objetos e escopos de 
análises, de maneira a abranger o máximo possível de operações dos órgãos municipais; 

b) seja amenizado o problema do quantitativo de servidores de que a STFC 
dispõe, uma vez que o planejamento permite que sejam priorizadas as áreas e atividades 
com mais riscos, otimizando os recursos humanos e operacionais da Secretaria; 

c) seja possível a STFC atuar de maneira mais efetiva, diminuindo as análises 
unicamente documentais baseadas na veracidade ideológica presumida, e evoluindo 
para o exercício de atividades de fiscalização, avaliação e consultoria; 

d) sejam contempladas todas as atividades vinculadas que a legislação atribui aos 
órgãos de controle interno, tais como acompanhamento de limites legais e 
constitucionais; avaliação do cumprimento das metas do PPA, LDO, LOA e das metas 
dos programas de governo; 

e) busque-se contemplar ações de controle que visem avaliar os controles 
internos das atividades relacionadas à despesa, à receita municipal e ao sistema 
patrimonial do município, de acordo com os riscos mapeados pela Secretaria, uma vez 
que a avaliação dos controles internos permite que a Secretaria avalie o ambiente de 
controle da entidade ou seus macroprocessos como um todo, sem que seja necessário 
empreender ações de controle em relação a cada uma de suas atividades, o que otimiza 
a atuação da Secretaria; 

f) sejam contempladas as ações de monitoramento necessárias em relação às 
recomendações e determinações expedidas aos órgãos dos municípios nas auditorias 
realizadas pela STFC ou expedidas por outros órgãos de controle. 

3.2.3. orientar a atuação de todas as divisões e coordenadorias da STFC, 
especificando as atividades a serem desenvolvidas por cada uma delas no período para 
o qual o planejamento for elaborado, tendo por base as análises de riscos, prioridades 

http://www.tcm.go.gov.br/
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governamentais ou outros critérios de escolha utilizados na definição do escopo de 
atuação.  

3.3. sistematize as diversas atividades desenvolvidas, de modo que: 
3.3.1. sejam especificadas em normativo (regimento interno, por exemplo) as 

atribuições de cada uma das divisões e coordenadorias da Secretaria; 
3.3.2. sejam padronizados os processos de trabalho da Secretaria; 
3.3.3. seja priorizado a utilização de meios informatizados para execução das 

atividades da Secretaria; 
3.3.4. haja registros: 
a) das consultorias prestadas pela STFC à alta administração ou órgãos 

municipais, de forma que seja possível prestar contas das atividades anuais 
desenvolvidas pela STFC e seja possível haver um diagnóstico real da capacidade 
operacional da Secretaria; 

b) do acompanhamento feito pela STFC em relação aos limites previstos na LRF 
(despesa com pessoal; inscrição em restos a pagar; montante das dívidas mobiliária e 
consolidada; etc.) e demais índices de acompanhamento obrigatório; 

c) dos monitoramentos feitos pela STFC em relação às recomendações e 
determinações expedidas aos órgãos municipais no decorrer de suas atividades de 
fiscalização, de modo que não haja perda de informação e seja possível acompanhar a 
efetiva implementação das ações propostas; 

d) do monitoramento realizado pela STFC em relação às recomendações e 
determinações expedidas pelos demais órgãos de controle aos órgãos municipais, de 
maneira a atender à sua responsabilidade de apoio ao controle externo; 

e) haja registro do acompanhamento feito pela STFC em relação às providências 
adotadas pelos gestores em caso de ocorrência de atos irregulares e dano ao erário, 
visando dar cumprimento também à sua responsabilidade de comunicar aos órgãos 
competentes as providências tomadas nessas situações; 

3.3.5. sejam registrados os interesses dos cidadãos detectados no decorrer da 
atuação da STFC e encaminhados formal esses registros ao gestores responsáveis, com 
vistas a subsidiar o planejamentos das políticas públicas; 

3.3.6. haja contínua disponibilização, no portal da transparência, site oficial do 
município e outro meios, de informações relacionadas à atuação da STFC, em especial 
no que tange às avaliações feitas da gestão (seja ela do aspecto legal ou operacional), 
dos programas de governo e do grau de atingimento das metas do PPA, LDO e LOA, 
com vistas a ofertar à sociedade informações quanto à qualidade do gasto público e 
desempenho da gestão municipal. 

4. fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que o sr. Gustavo Mendanha Melo, atual 
Prefeito Municipal de Aparecida de Goiânia, juntamente com o sr. Fábio Passaglia, 
Secretário Interino de Transparência Fiscalização e Controle, ou a quem vier a 
substitui-los, apresentem a este Tribunal PLANO DE AÇÃO especificando as ações e 
medidas que serão adotadas para atender às determinações e recomendações emitidas 
pelo Tribunal, com os respectivos responsáveis e prazos previstos para implementação 
de cada uma delas, os quais devem ser adequados e razoáveis; 

5. alertar os responsáveis acima que: 
5.1. o plano de ação a ser apresentado será objeto de posterior monitoramento, 

nos termos dos artigos 194 e 198 do Regimento Interno do TCMGO e conforme previsto 
no Plano Anual de Fiscalização do TCMGO no artigo 13 e no Anexo I da RA TCMGO n. 
113/2019, de modo que, findo o prazo determinado pelo Tribunal nesta decisão, será 
iniciada, de ofício, a fase de monitoramento; 

5.2. estão sujeitos à aplicação de multa diária caso a determinação constante no 
item acima não seja cumprida no prazo assinalado, nos termos do § 3º do art. 47-A da Lei 
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Estadual n. 15.958/07 (LOTCMGO), regulamentado pela Resolução Administrativa n. 
031/2020 do TCMGO; 

5.3. o Município de Aparecida de Goiânia deve avaliar se os princípios, a estrutura 
e os processos colocados em prática para o gerenciamento de riscos estão presentes e 
funcionando integrados aos processos de gestão, realizando os ajustes necessários para 
que o controle interno seja capaz de avaliar os riscos, detectar atos organizacionais em 
desconformidade com leis, normas e regulamentos e atuar preventivamente; 

6. determinar a Superintendência de Secretaria deste Tribunal que instaure 
processo de monitoramento desta decisão para verificação de sua efetiva 
implementação, cuja autuação deve se dar como nova fase no processo principal, sendo 
sua análise de competência da Comissão Especial de Auditoria; 

7. recomendar à Comissão Especial de Auditoria deste Tribunal que ao avaliar 
o procedimento de monitoramento, o faça na linha do que sugere o Tribunal de Contas de 
União no Manual de Auditoria Operacional1, atentando-se para: 

a) verificar se a entidade auditada tratou de forma adequada os problemas e se 
remediou a situação subjacente após um período de tempo razoável; 

b) definir o cronograma de monitoramento (quantidade, periodicidade, prazo) 
conforme as particularidades da auditoria e a partir do teor das deliberações do Tribunal e 
das datas estabelecidas no plano de ação; 

c) iniciar o monitoramento em prazo razoável, para que não se perca a expectativa 
de controle; 

d) elaborar o relatório de monitoramento com informações suficientes, de forma 
que não seja necessária, para o entendimento do tema, a leitura do relatório de auditoria 
e de outros relatórios de monitoramento; e 

e) apresentar, no relatório de monitoramento: a situação de implementação das 
deliberações; demonstrar, analiticamente, o benefício efetivo decorrente dessa 
implementação; mensurar o custo/benefício da auditoria. 

 
8. notificar o sr. Gustavo Mendanha Melo, atual Prefeito Municipal de Aparecida 

de Goiânia, e o sr. Fábio Passaglia, Secretário Interino de Transparência Fiscalização e 
Controle, acerca da presente decisão. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 18 de 

Agosto de 2021. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Revisor: Francisco José Ramos. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 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 José Gustavo Athayde. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons.Francisco José Ramos: Cons. Daniel Augusto 
Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 

                                                           
1 Disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO%20_1_.pd 
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BELA VISTA GOIAS 
 
 

Processo - 04601/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03386/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04601/2021 
Município  : Bela Vista de Goiás 
Órgão     : PREVIBEL 
Período  : 2021 
Prefeita  : Narcia Kelly Alves da Silva  
CPF : 027.182.991-50 
Gestora : Leliane Santiago 
CPF : 402.454.381-49 
Interessada  : Divina Pires da Costa Guimarães 
CPF    : 573.998.401-72 
Assunto  : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos  
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
6º da EC 41/2003, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais à senhora Divina Pires 
da Costa Guimarães, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, conforme Portaria n. 
007/2021, de 05/04/2021 (fl. 21), editada pela sra. Leliane Santiago, Gestora do 
PREVIBEL do Município de Bela Vista de Goiás, remetido a este Tribunal em 
cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 
1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais à senhora Divina Pires da Costa Guimarães, no cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais I, conforme Portaria n. 007/2021, de 05/04/2021 (fl. 21), editada pela 
sra. Leliane Santiago, Gestora do PREVIBEL do Município de Bela Vista de Goiás, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição 
Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

 
2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 

última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$1.483,90 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa centavos), assim 
discriminados: 

Composição da última remuneração – setembro de 2020 Valores 

Vencimento R$ 1.045,00 

Adicional de tempo de serviço (06) 7%** R$ 438,90 

 Total R$ 1.483,90 

*contracheque (f. 7 v.)  
**art. 1º da Lei Complementar nº 070/13 (biblioteca TCM-GO) 

 
3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 

Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04607/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 03385/2021 - Primeira Câmara 

 
Processo : 04607/2021 
Município  : Bela Vista de Goiás 
Órgão     : PREVIBEL 
Período  : 2021 
Prefeita  : Narcia Kelly Alves da Silva  
CPF : 027.182.991-50 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Gestora : Leliane Santiago 
CPF : 402.454.381-49 
Interessada  : Marlene Aparecida da Silva de Souza Machado 
CPF    : 507.296.161-34 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS PROPORCIONAIS PELA MÉDIA. 
2 – INEXISTE PARIDADE. 3 – REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados 
proporcionalmente, com amparo no inc. III do § 
1º do art. 40 da Constituição Federal, bem como 
foi considerada no cálculo a média aritmética 
simples das maiores remunerações, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo, conforme art. 1º da 
Lei n. 10.887/2004. 
2 – Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos.  
  

Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 
concede aposentadoria voluntária com proventos proporcionais pela média à 
senhora Marlene Aparecida da Silva de Souza Machado, no cargo de Auxiliar de 
Enfermagem I, Classe 3, conforme Portaria n. 008/2021, de 05/04/2021 (fl. 10), editada 
pela sra. Leliane Santiago, Gestora do PREVIBEL do Município de Bela Vista de Goiás, 
remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição 
Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

 
1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 

proventos proporcionais pela média à senhora Marlene Aparecida da Silva de Souza 
Machado, no cargo de Auxiliar de Enfermagem I, Classe 3, conforme Portaria n. 
008/2021, de 05/04/2021 (fl. 10), editada pela sra. Leliane Santiago, Gestora do 
PREVIBEL do Município de Bela Vista de Goiás, remetido a este Tribunal em 
cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 
1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

 
2.  informar que os proventos foram fixados proporcionalmente, no valor de 

R$1.100,00 (salário mínimo nacional vigente à época), já incluído o complemento 
constitucional, tendo como base a média aritmética simples das maiores remunerações 
percebidas pela servidora; 

 
3.  alertar que por se tratar de proventos fixados no valor do salário mínimo 

nacional – garantia insculpida no inc. VII do art. 7º e § 3º do art. 39 da CF/1988 e inc. I do 
§ 4º do art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, não foi verificada a adequação da forma de 
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cálculo e das verbas consideradas na composição dos proventos com o ordenamento 
jurídico, nos termos do inc. V e § 5º do art. 17 da DN n. 005/2019; 

4. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 
ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

5. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
CALDAS NOVAS 
 
 

Processo - 05146/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03391/2021 - Primeira Câmara 
   
Processo : 05146/2021 
Município : Caldas Novas  
Órgão : CALDAS PREV 
Período : 2021 
Prefeito : Kleber Luiz Marra  
CPF : 375.576.451-20  
Gestora : Letícia Gomes Paixão  
CPF : 701.661.031-44 
Interessada  : Maria Regina Costa Silva 
CPF    : 001.572.661-41 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 

 
APOSENTADORIA. 1 – INVALIDEZ COM 
PROVENTOS INTEGRAIS PELA MÉDIA. 2 – 

http://www.tcm.go.gov.br/
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INEXISTE PARIDADE. 3 - REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente 
com amparo na Constituição Federal, inc. I do § 
1º do art. 40, na redação dada pela EC 20/1998, 
uma vez que, conforme lei municipal, a doença 
se enquadra no rol que legitima a concessão de 
aposentadoria com proventos integrais, bem 
como foi considerada no cálculo a média 
aritmética simples das maiores remunerações, 
correspondente a 80% de todo o período 
contributivo (Lei n. 10.887/2004, art. 1º). 
2 - Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria por invalidez com proventos integrais pela média a senhora 
Maria Regina Costa Silva, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1, Letra 
“A”, conforme Portaria n. 020/2021, de 03/05/2021 (fl. 12), com efeitos retroativos a partir 
de 01/05/2021, editada pela sra. Letícia Gomes Paixão, Gestora do CALDAS PREV do 
Município de Caldas Novas, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no 
inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria por invalidez 
com proventos integrais pela média a senhora Maria Regina Costa Silva, no cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1, Letra “A”, conforme Portaria n. 020/2021, de 
03/05/2021 (fl. 12), com efeitos retroativos a partir de 01/05/2021, editada pela sra. 
Letícia Gomes Paixão, Gestora do CALDAS PREV do Município de Caldas Novas, 
remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição 
Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, no valor de 
R$1.100,00 (salário mínimo nacional vigente à época), já incluído o complemento 
constitucional, tendo como base a média aritmética simples das maiores remunerações 
percebidas pela servidora; 

3.  alertar que por se tratar de proventos fixados no valor do salário mínimo 
nacional – garantia insculpida no inc. VII do art. 7º e § 3º do art. 39 da CF/1988 e inc. I do 
§ 4º do art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, não foi verificada a adequação da forma de 
cálculo e das verbas consideradas na composição dos proventos com o ordenamento 
jurídico, nos termos do inc. V e § 5º do art. 17 da DN n. 005/2019; 

4. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 
ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

5. devolver os presentes autos à origem. 
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À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
CAMPINACU 
 
 

Processo - 05711/2021 
 

Processo : 05711/21 

Município : CAMPINAÇU 

Órgão : PODER EXECUTIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : MAGNO ANGELO DIAS FERREIRA 

CPF : 341.028.761-20 

   
DESPACHO Nº 926/2021 

 
 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 PODER 
EXECUTIVO do Município de CAMPINAÇU, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de MAGNO ANGELO DIAS FERREIRA: 
 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2020 
prestadas em 09/06/2021, fora do prazo. Importa destacar que a prestação de contas 
ocorreu na data em que foi cadastrada a demanda nº 55078 no Sistema Ticket, conforme 
preconiza o art. 1º, II, da IN TCMGO nº 001/2021. 
 Responsabilização: 

Responsável MAGNO ANGELO DIAS FERREIRA 

CPF 341.028.761-20 

Conduta 
Deixar de apresentar tempestivamente a prestação de contas 
do segundo semestre, quando deveria apresentá-la no prazo 
previsto no art. 3º da IN TCMGO nº 008/2015. 

Período da conduta 2020 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Nexo de causalidade 
A não apresentação tempestiva da prestação de contas do 
segundo semestre resultou no descumprimento do prazo legal. 

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, pois deveria o responsável ter 
realizado a prestação de contas dentro do prazo legal previsto 
no art. 3º da IN TCMGO nº 008/2015, em vez de realizá-la 
intempestivamente. 

Dispositivo 
legal/normativo violado 

art. 3º, da IN TCMGO nº 008/15. 

Encaminhamento 
Aplicação de multa com base no art. 47-A, V, c, da LO 
TCMGO.  

 2. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável MAGNO ANGELO DIAS FERREIRA 

CPF 341.028.761-20 

Conduta 

Deixar de apresentar a certidão do controle interno, quando 
deveria apresentar o referido documento em atendimento ao 
art. 3º, IX, da IN TCMGO nº 008/2015 e aos arts. 57 e 58 da 
Lei Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade 
A não apresentação da certidão do controle interno resultou 
em descumprimento do art. 3º, IX, da IN TCMGO nº 008/2015 
e aos arts. 57 e 58 da Lei Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO. 

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, pois deveria o responsável ter 
apresentado a certidão do controle interno em atendimento ao 
art. 3º, IX da IN TCMGO nº 8/2015 e aos arts. 57 e 58 da Lei 
Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO, em vez de omiti-la. 

Dispositivo 
legal/normativo violado 

arts. 57 e 58, da Lei Estadual nº 15.958/07 e art. 3º, IX, da IN 
TCMGO nº 008/2015. 

Encaminhamento 
Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da LO 
TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da 
LO TCMGO. 

 3. Valor retido de depósitos e consignações não repassado no decorrer 
do exercício (fls. 03 e 05), conforme relacionado abaixo: 

Conta contábil Retenções  Repasse  Diferença  % 
Diferença  

INSS Desc Folha 181.699,84  89.650,37  92.049,47  50,66% 

Totais 181.699,84  89.650,37  92.049,47  50,66% 

 Responsabilização: 

Responsável MAGNO ANGELO DIAS FERREIRA 

CPF 341.028.761-20 

Conduta 
Deixar de repassar valores retidos de depósitos e 
consignações, quando deveria ter realizado os repasses. 

Período da conduta 2020 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Nexo de causalidade 
A falta de repasse dos valores retidos de depósitos e 
consignações resultou em apropriação indébita de recursos de 
terceiros. 

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, pois deveria o responsável ter 
repassado os valores retidos de depósitos e consignações, em 
vez de não cumprir com a obrigação. 

Dispositivo 
legal/normativo violado 

art. 168, do Decreto-Lei nº 2.848/1940 - Código Penal, e arts. 
85, 89 e 93, da Lei 4.320/1964. 

Encaminhamento 
Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da LO 
TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da 
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, 13 de 
agosto de 2021. 
 

Adriane Rodrigues de Oliveira Daniele Pinheiro Viana 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 
CAMPINORTE 
 
 

Processo - 01567/2021 
 

Processo : 01567/21 

Município : CAMPINORTE 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : OSEIAS VICENTE DOS ANJOS 

CPF : 584.107.402-49 

 
DESPACHO Nº927/2021 

 
 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 FUNDO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL do Município de CAMPINORTE, relativas ao 
exercício de 2020, de responsabilidade de OSEIAS VICENTE DOS ANJOS: 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01567/2021
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Responsável OSEIAS VICENTE DOS ANJOS 

CPF 584.107.402-49 

Conduta Deixar de apresentar a certidão do controle interno, 
quando deveria apresentar o referido documento em 
atendimento ao art. 3º, IX, da IN TCMGO nº 008/2015 
e aos arts. 57 e 58 da Lei Estadual nº 15.958/07 - LO 
TCMGO. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A não apresentação da certidão do controle interno 
resultou em descumprimento do art. 3º, IX, da IN 
TCMGO nº 008/2015 e aos arts. 57 e 58 da Lei 
Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO. 

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, pois 
deveria o responsável ter apresentado a certidão do 
controle interno em atendimento ao art. 3º, IX da IN 
TCMGO nº 8/2015 e aos arts. 57 e 58 da Lei 
Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO, em vez de omiti-
la. 

Dispositivo legal/normativo violado Arts. 57 e 58, da Lei Estadual nº 15.958/07 e art. 3º, 
IX, da IN TCMGO nº 008/2015. 

Encaminhamento Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da 
LO TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 
47-A, VIII, da LO TCMGO. 

 2. Plano de custeio indicado no parecer atuarial não implementado pelo 
Município, conforme demonstrado abaixo: 

Alíquota Normativo  Parecer 
atuarial  

Diferença  

Patronal normal 13,51% 14,00% -0,49% 

Patronal suplementar 18,00% 18,00% 0,00% 

Parte servidor 11,00% 14,00% -3,00% 

Fonte: Art. 1º do Decreto nº 35/2019 e parecer atuarial (fls. 14-16). 

 Responsabilização: 

Responsável OSEIAS VICENTE DOS ANJOS 

CPF 584.107.402-49 

Conduta Deixar de tomar providências para implementação do 
plano de custeio indicado no parecer atuarial. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A ausência de providências para implementação do 
plano de custeio indicado no parecer atuarial resultou 
no descumprimento da legislação previdenciária com 
impacto no equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. 

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, pois 
deveria o responsável ter tomado as providências 

http://www.tcm.go.gov.br/
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necessárias para que plano de custeio indicado no 
parecer atuarial do exercício fosse implementado, em 
vez de se omitir. Contudo, considerando que cabe ao 
gestor, apenas, dar ciência do impacto no equilíbrio 
financeiro e atuarial do RPPS ao Prefeito Municipal o 
qual é o responsável pela implementação do plano 
de custeio indicado no parecer atuarial, a referida 
falha será ressalvada. 

Dispositivo legal/normativo violado Art. 1º, I, da Lei  9.717/1998 e arts. 17, 18 e 19 da 
Portaria MPS nº 403/2008. 

Encaminhamento Ressalva das contas de gestão (art. 11, II, da 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, 10 de 
agosto de 2021. 
 

Annelise Carrilho Corrêa de Castro Samuel Rezende Costa 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 

CATALAO 
 
 
Processo - 03948/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03397/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 03948/2021 
Município : Catalão 
Órgão : IPASC 
Período : 2021 
Prefeito : Adib Elias Junior 
CPF : 465.799.667-34 
Gestora : Karla Rosane Santos Rabelo 
CPF : 875.927.621-53 
Interessado  : Paulo dos Anjos Rosa 
CPF    : 242.943.811-91 
Assunto  : Aposentadoria 
Relator  : Francisco José Ramos  
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03948/2021
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3º da EC 47/2005, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 
 

Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 
concede aposentadoria voluntária com proventos integrais ao senhor Paulo dos 
Anjos Rosa, no cargo de Auxiliar de Serviço – Nível 1, conforme Portaria n. 066/2021, 
de 28/02/2021 (fls. 39-40), com efeitos a partir de 01/03/2021, editada pela sra. Karla 
Rosane Santos Rabelo, Gestora do IPASC do Município de Catalão, remetido a este 
Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o 
inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais ao senhor Paulo dos Anjos Rosa, no cargo de Auxiliar de 
Serviço – Nível 1, conforme Portaria n. 066/2021, de 28/02/2021 (fls. 39-40), com efeitos 
a partir de 01/03/2021, editada pela sra. Karla Rosane Santos Rabelo, Gestora do IPASC 
do Município de Catalão, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III 
do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$1.566,68 (um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), 
assim discriminados: 

Composição da última remuneração – janeiro 2021 Valores 

Salário base* R$ 1.119,06 

Triênios 5% (08)** R$ 447,62  

 Total R$ 1.566,68     

*demonstrativo pagamento (f. 10 v.) 
** art. 146, da Lei nº 1.142/922 (biblioteca TCM GO) 

3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 
Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  observar que o descumprimento do prazo para a protocolização do ato não 
ensejará aplicação de multa, visto que o atraso não prejudicou a análise da legalidade do 
ato concessório da aposentadoria, bem como não resultou em prejuízo ao interesse 
público e ao exercício do controle externo, conforme § 3º do art. 17 da DN-TCMGO n. 
05/2019; 

                                                           
2 Art. 146 - Ao funcionário será concedida, por triênio de efetivo serviço público, gratificação adicional de 05% (cinco 

por cento ) sobre os vencimentos ou a remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sua computação 

para fins de novos cálculos de idêntico benefício. 

http://www.tcm.go.gov.br/


 
 

 

Edição n° 1628 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 25 de agosto de 2021, publicação quinta-feira, 26 de 

agosto de 2021. Página 22 de 91 

www.tcm.go.gov.br 

5.  alertar os responsáveis para que observem que o prazo para protocolizar a 
documentação relativa a atos de aposentadoria perante este Tribunal em meio físico é de 
até 30 dias após o encerramento do mês de sua respectiva concessão, nos termos do 
inc. II do art. 7º da IN-TCMGO n. 10/2015; 

6. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
Relator: Francisco José Ramos. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04389/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03406/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04389/2021 
Município : Catalão 
Órgão : IPASC 
Período : 2021 
Prefeito : Adib Elias Junior 
CPF : 465.799.667-34 
Gestora : Karla Rosane Santos Rabelo 
CPF : 875.927.621-53 
Interessada  : Cacilda Aparecida Alves 
CPF    : 861.757.008-30 
Assunto  : Aposentadoria 
Relator  : Francisco José Ramos  
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
3º da EC 47/2005, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04389/2021


 
 

 

Edição n° 1628 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 25 de agosto de 2021, publicação quinta-feira, 26 de 

agosto de 2021. Página 23 de 91 

www.tcm.go.gov.br 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais à senhora Cacilda 
Aparecida Alves, no cargo de Telefonista – Nível 2, conforme Portaria n. 068/2021, de 
28/02/2021 (fl. 69), com efeitos a partir de 01/03/2021, editada pela sra. Karla Rosane 
Santos Rabelo, Gestora do IPASC do Município de Catalão, remetido a este Tribunal em 
cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 
1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais à senhora Cacilda Aparecida Alves, no cargo de Telefonista – 
Nível 2, conforme Portaria n. 068/2021, de 28/02/2021 (fl. 69), com efeitos a partir de 
01/03/2021, editada pela sra. Karla Rosane Santos Rabelo, Gestora do IPASC do 
Município de Catalão, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do 
art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual 
n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$1.971,04 (um mil, novecentos e setenta e um reais e quatro centavos), assim 
discriminados: 

Composição da última remuneração – janeiro de 2021 Valores 

Salário base* R$ 1.359,34 

Triênios 5% (09)** R$ 611,70  

 Total R$ 1.971,04    

*demonstrativo pagamento (f. 24) 
 ** art. 146, da Lei nº 1.142/923 (biblioteca TCM GO) 

3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 
Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  observar que o descumprimento do prazo para a protocolização do ato não 
ensejará aplicação de multa, visto que a Portaria n. 048/2021 do TCMGO, prorrogada 
pelas Portarias n. 074/2021 e n. 109/2021 suspenderam os prazos processuais de 
22/01/2021 até 10/05/2021, em razão do agravamento da pandemia causada pelo vírus 
SARS-CoV-2 (coronavírus); 

5.  alertar os responsáveis para que observem que o prazo para protocolizar a 
documentação relativa a atos de aposentadoria perante este Tribunal em meio físico é de 
até 30 dias após o encerramento do mês de sua respectiva concessão, nos termos do 
inc. II do art. 7º da IN-TCMGO n. 10/2015; 

6. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 

                                                           
3 Art. 146 - Ao funcionário será concedida, por triênio de efetivo serviço público, gratificação adicional de 05% (cinco 

por cento ) sobre os vencimentos ou a remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sua computação 

para fins de novos cálculos de idêntico benefício. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 
de 2021. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
CERES 
 
 

Processo - 02449/2021 
 

Processo : 02449/21 

Município : CERES 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : JOSE ALFREDO CURADO FLEURY JUNIOR 

CPF : 013.925.591-54 

 
DESPACHO Nº 875/2021 

 
 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 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de CERES, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de JOSE ALFREDO CURADO FLEURY JUNIOR: 
 1. Inadimplência da contribuição patronal (fls. 10-15) devida ao RPPS 
(acima de 5% do valor devido), conforme demonstrado abaixo: 
Apuração da contribuição patronal do RPPS 

1. Base de cálculo apurada pelo TCMGO 6.648.935,32  

2. % da contribuição patronal (Lei no 1.990/18) 24,00% 

3. Contribuição patronal (1 x 2) 1.595.744,48  

4. (-) Salário-família, salário-maternidade e auxílio doença -    

5. Aporte financeiro (Lei no 1.990/18) -    

6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5) 1.595.744,48  

7. Contribuição patronal paga no exercício 1.100.872,42  

8. Contribuição patronal paga no exercício seguinte -    

9. Contribuição patronal parcelada com todas as parcelas exigíveis dentro 
do mandato do Chefe de Governo 

-    

10. Contribuição patronal em aberto (6 - 7 - 8 - 9) 494.872,06  

11. % diferença (10 ÷ 6) 31,01% 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02449/2021
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 Responsabilização: 

Responsável JOSE ALFREDO CURADO FLEURY JUNIOR 

CPF 013.925.591-54 

Conduta Deixar de pagar a contribuição previdenciária 
patronal devida ao RPPS, quando deveria ter 
realizado o pagamento da obrigação. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A falta de pagamento da contribuição previdenciária 
patronal resultou na inadimplência com o RPPS e 
colocou em risco o equilíbrio financeiro atuarial. 

Culpabilidade É razoável afirmar que era exigível do responsável 
conduta diversa daquela que ele adotou, 
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois 
deveria o responsável ter realizado o pagamento da 
contribuição previdenciária patronal devida ao RPPS, 
em vez de não pagar as referidas obrigações. 

Dispositivo legal/normativo violado Art. 1º, §4º, da Lei no 1.990/18 

Encaminhamento Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da 
LO TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 
47-A, VIII, da LO TCMGO. 

 2. Falta de apresentação da certidão do conselho municipal de saúde. 
 Responsabilização: 

Responsável JOSE ALFREDO CURADO FLEURY JUNIOR 

CPF 013.925.591-54 

Conduta Deixar de apresentar a certidão do conselho 
municipal de saúde quando deveria ter apresentado o 
referido documento, em atendimento ao art. 6º, I, da 
IN TCMGO nº 008/2015. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A falta de apresentação da certidão conselho 
municipal de saúde resultou em descumprimento do 
art. 6º, I, da IN TCMGO nº 008/2015. 

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, pois 
deveria o responsável ter apresentado a certidão 
conselho municipal de saúde em atendimento ao art. 
6º, I, da IN TCMGO nº 008/2015, em vez de omiti-la. 

Dispositivo legal/normativo violado Art. 1º, II, § 2º, da Lei 8.142/90 e art. 6º, I, da IN 
TCMGO nº 08/2015. 

Encaminhamento Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da 
LO TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 
47-A, VIII, da 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. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 5 de 
agosto de 2021. 
 
 
  

  
  

Annelise Carrilho Corrêa de Castro Samuel Rezende Costa 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

 
 
 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 
ESTRELA NORTE 
 
 

Processo - 03146/2021 
 

Processo : 03146/21 

Município : ESTRELA DO NORTE 

Órgão : PODER EXECUTIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : WAGNEY SILVESTRE COSTA 

CPF : 470.596.561-20 

   
DESPACHO Nº 874/2021 

 
 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 PODER 
EXECUTIVO do Município de ESTRELA DO NORTE, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de WAGNEY SILVESTRE COSTA: 
 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2020 
prestadas em 08/03/2021, fora do prazo. Importa destacar que a prestação de contas 
ocorreu na data em que foi cadastrada a demanda nº 45778 no Sistema Ticket, conforme 
preconiza o art. 1º, II, da IN TCMGO nº 001/2021. 
 Responsabilização: 

Responsável WAGNEY SILVESTRE COSTA 

CPF 470.596.561-20 

Conduta Deixar de apresentar tempestivamente a prestação 
de contas do segundo semestre, quando deveria 
apresentá-la no prazo previsto no art. 3º da IN 
TCMGO nº 008/2015. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A não apresentação tempestiva da prestação de 
contas do segundo semestre resultou no 

http://www.tcm.go.gov.br/
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descumprimento do prazo legal. 

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, pois 
deveria o responsável ter realizado a prestação de 
contas dentro do prazo legal previsto no art. 3º da IN 
TCMGO nº 008/2015, em vez de realizá-la 
intempestivamente. 

Dispositivo legal/normativo violado art. 3º, da IN TCMGO nº 008/15. 

Encaminhamento Aplicação de multa com base no art. 47-A, V, a, da 
LO TCMGO.  

 2. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno, uma vez que 
o arquivo contido na demanda nº 45778 no Sistema Ticket estava corrompido (fl.5). Logo 
será considerado não apresentado. 
 Responsabilização: 

Responsável WAGNEY SILVESTRE COSTA 

CPF 470.596.561-20 

Conduta Deixar de apresentar a certidão do controle interno, 
quando deveria apresentar o referido documento em 
atendimento ao art. 3º, IX, da IN TCMGO nº 008/2015 
e aos arts. 57 e 58 da Lei Estadual nº 15.958/07 - LO 
TCMGO. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A não apresentação da certidão do controle interno 
resultou em descumprimento do art. 3º, IX, da IN 
TCMGO nº 008/2015 e aos arts. 57 e 58 da Lei 
Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO. 

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, pois 
deveria o responsável ter apresentado a certidão do 
controle interno em atendimento ao art. 3º, IX da IN 
TCMGO nº 8/2015 e aos arts. 57 e 58 da Lei 
Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO, em vez de omiti-
la. 

Dispositivo legal/normativo violado arts. 57 e 58, da Lei Estadual nº 15.958/07 e art. 3º, 
IX, da IN TCMGO nº 008/2015. 

Encaminhamento Rejeição das contas de gestão (art. 6º, § 5º, III, da LO 
TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 47-A, 
VIII, da LO TCMGO. 

 3. Disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, informada no relatório 
de contas bancárias (fls. 4-5), não comprovada por extratos e conciliações bancárias, 
uma vez que o arquivo contido na demanda nº 45778 no Sistema Ticket estava 
corrompido (fl.5). Logo será considerado não apresentado: 

Banco  C/C  Saldo 
contábil  

Saldo 
extrato  

Extrato fls.  Diferença  

237- BANCO 
BRADESCO S.A. 

600359-1 21.216,52  -    0 21.216,52  

http://www.tcm.go.gov.br/
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001 - BANCO DO 
BRASIL S.A. 

492-8 57.914,06  -    0 57.914,06  

001 - BANCO DO 
BRASIL S.A. 

10849-9 10.749,04  -    0 10.749,04  

001 - BANCO DO 
BRASIL S.A. 

18242-7 22.125,86  -    0 22.125,86  

001 -  BANCO DO 
BRASIL S.A. 

283141-4 28.833,48  -    0 28.833,48  

104 - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

647119-9 7.845,16  -    0 7.845,16  

104 - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

85-8 40.828,19  -    0 40.828,19  

104 - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

86-6 21.915,56  -    0 21.915,56  

104 - CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

110-2 11.535,54  -    0 11.535,54  

Totais 0 222.963,41  -    -    222.963,41  

Alerta-se que a disponibilidade de caixa não comprovada será levada a débito em 
desfavor do Gestor, nos termos do art. 45 da Lei nº 15.958/2007 – LO TCMGO. 
 Responsabilização: 

Responsável WAGNEY SILVESTRE COSTA 

CPF 470.596.561-20 

Conduta Apresentar a conta contábil "caixa e equivalente de 
caixa" constante no Balancete Financeiro com saldo 
divergente dos  saldos informados nos extratos e 
respectivas conciliações bancárias. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A apresentação da conta contábil "caixa e 
equivalente de caixa" constante no Balancete 
Financeiro com saldo divergente dos saldos 
informados nos extratos e respectivas conciliações 
bancárias resultou na não comprovação da 
disponibilidade de caixa em 31/12.. 

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, pois 
deveria o responsável ter apresentado a conta 
contábil "caixa e equivalente de caixa" constante no 
Balancete Financeiro com saldo  igual aos saldos  
informados nos extratos e respectivas conciliações 
bancárias, em vez de apresentá-los divergentes.   

Dispositivo legal/normativo violado art. 50, I e III, da LC nº 101/00, art. 85, da Lei Federal 
nº 4.320/64 e art. 3º, II, da IN TCMGO nº 008/15. 

Encaminhamento Rejeição das contas de gestão (art. 6º, § 5º, III, da LO 
TCMGO), aplicação de multa com base no art. 47-A, 
IX, da LO TCMGO e imputação de débito conforme 
art. 45 da 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
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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, 5 de 
agosto de 2021. 
 

Annelise Carrilho Corrêa de Castro Samuel Rezende Costa 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 
GOIANIA 
 
 

Processo - 06619/2021 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RA Nº 00127/2021 - Técnico Administrativa 
 

Autoriza a cessão do servidor Thiago 
Fagury de Sá para o Município de Goiânia. 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

(TCMGO), no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 80 
da Constituição Estadual e no inciso XXXVI do art. 70 do Regimento Interno do TCMGO, 
e 

Considerando o teor do Ofício nº G-426/2021, de 20 de julho de 2021, por 
meio do qual o Excelentíssimo Senhor Rogério Cruz, Prefeito de Goiânia, solicita a 
cessão do servidor Thiago Fagury de Sá, matrícula funcional nº 15.532, ocupante do 
cargo de Auditor de Controle Externo, Especialidade Informática, Classe B, Padrão 5, 
para prestar serviços ao Escritório de Prioridades Estratégicas do referido município, até 
31 de dezembro de 2021; 

Considerando a manifestação favorável da Assessoria Jurídica da 
Presidência, constante do Parecer JUR nº 407/2021;  

Considerando que o artigo 71, da Lei Estadual nº 20.756, de 28 de janeiro 
de 2020 (estatuto dos servidores públicos civis do Estado de Goiás), define a cessão 
como a transferência temporária do exercício de servidor para órgão ou entidade que não 
integre o Poder Executivo estadual, inclusive para os Poderes da União, do Estado de 
Goiás ou de outros estados, do Distrito Federal ou dos municípios, para órgãos 
constitucionais autônomos, para consórcio público do qual o Estado de Goiás faça parte, 
ou ainda para entidades e organizações sociais;  

Considerando que na hipótese prevista no inciso I do art. 71 c/c o inciso I 
do art. 72 da Lei Estadual nº 20.756/2020 o ônus da cessão será do órgão cessionário; e  

Considerando a documentação constante dos autos nº 06619/21, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º  Autorizar a cessão do servidor Thiago Fagury de Sá, matrícula 

funcional nº 15.532, ocupante do cargo de Auditor de Controle Externo, Especialidade 
Informática, Classe B, Padrão 5, para prestar serviços ao Município de Goiânia, até 31 de 
dezembro de 2021, com ônus para o Órgão cessionário, nos termos do inciso I do art. 71 
c/c o inciso I do art. 72 da Lei Estadual nº 20.756/2020. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Art. 2º  Incumbe à Superintendência de Administração Geral  encaminhar 
ao Órgão cessionário cópia desta Resolução Administrativa, da lei de criação do cargo 
ocupado pelo servidor e de suas fichas funcional e financeira, conforme solicitado na 
inicial. 

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de Agosto de 
2021. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Fabricio Macedo Motta. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, 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 José Gustavo Athayde. 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Fabricio Macedo Motta: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 
Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz 
de Queiroz. 
 
 
Processo - 03756/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03374/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo n.º   : 03756/2021 
Município   : Goiânia 
Órgão   : GOIANIA - PREV 
Período   : 2021 
Assunto   : Concessão de Aposentadoria 
Responsável 1    : Fernando Olinto Meirelles (Gestor) 
CPF n.°   : 302.096.331-15 
Interessado(a)   : Maria Pinto de Sousa 
CPF n.°   : 196.820.181-53 
Relator   : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
Cumpridos os requisitos do artigo 40, da CRFB/88, dos 
artigos 6° e 7° da EC n.º 41/03, do artigo 2° da EC n.° 47/05 
e Lei Complementar Municipal n.° 312/2018, impõe-se a 
determinação do registro do ato concessório de 
aposentadoria, tendo em vista o previsto no art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 21, II, da Lei Estadual n.º 
15.958/2007. 

 
VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam do ato de 

Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais, concedida a Maria Pinto de Sousa, 
no cargo Agente de Apoio Administrativo, Nível II, Referência “J”, conforme Portaria n.° 

http://www.tcm.go.gov.br/
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020/2021, de 24/02/2021 (fl. 27 verso), retificado pela Portaria n.° 193/21 (fl. 34 verso), 
com efeitos retroativos a partir de 24/02/2021, exarada por Fernando Olinto Meirelles, 
Gestor do GOIANIA - PREV, tudo em conformidade com o disposto no art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1°, e art. 21, II, da Lei Estadual n.° 15.958/2007. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator, registrar 
pela legalidade da Portaria n.° 020/2021, de 24/02/2021 (fl. 27 verso), retificado pela 
Portaria n.° 193/21 (fl. 34 verso), com efeitos retroativos a partir de 24/02/2021, exarada 
por Fernando Olinto Meirelles, Gestor do GOIANIA - PREV, que concedeu Aposentadoria 
Voluntária com Proventos Integrais a Maria Pinto de Sousa, ocupante do cargo de 
Agente de Apoio Administrativo, Nível II, Referência “J”, visto terem sido observados os 
preceitos legais e constitucionais para a concessão do benefício pleiteado. 

 
À Superintendência de Secretaria para os fins de mister. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: 

Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 03772/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03372/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo n.º  : 03772/2021 
Município  : Goiânia 
Órgão  : GOIANIA - PREV 
Período  : 2021 
Assunto  : Concessão de Aposentadoria 
Responsável 1   : Fernando Olinto Meirelles (Gestor) 
CPF n.°  : 302.096.331-15 
Interessado(a)  : Cristina Aparecida Borges Pereira Laval 
CPF n.°  : 439.907.201-63 
Relator  : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
Cumpridos os requisitos do artigo 40, da CRFB/88, dos 
artigos 6° e 7° da EC n.º 41/03, do artigo 2° da EC n.° 47/05 

http://www.tcm.go.gov.br/
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e Lei Complementar Municipal n.° 312/2018, impõe-se a 
determinação do registro do ato concessório de 
aposentadoria, tendo em vista o previsto no art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 21, II, da Lei Estadual n.º 
15.958/2007. 

 
VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam do ato de 

Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais, concedida a Cristina Aparecida 
Borges Pereira Laval, no cargo de Médico, Grau IV, Referência “K”, conforme Portaria 
n.° 008/2021, de 19/02/2021 (fl. 42 verso), exarada por Fernando Olinto Meirelles, Gestor 
do GOIANIA - PREV, tudo em conformidade com o disposto no art. 71, III, da CRFB/88 
c/c art. 1°, e art. 21, II, da Lei Estadual n.° 15.958/2007. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator, registrar 
pela legalidade da Portaria n.° 008/2021, de 19/02/2021 (fl. 42 verso), exarada por 
Fernando Olinto Meirelles, Gestor do GOIANIA - PREV, que concedeu Aposentadoria 
Voluntária com Proventos Integrais a Cristina Aparecida Borges Pereira Laval, 
ocupante do cargo de Médico, Grau IV, Referência “K”, visto terem sido observados os 
preceitos legais e constitucionais para a concessão do benefício pleiteado. 

 
À Superintendência de Secretaria para os fins de mister. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 05139/2021 

ACÓRDÃO Nº 03375/2021 - Primeira Câmara 

PROCESSO : 05139/21 
MUNICÍPIO : GOIÂNIA 
ÓRGÃO/ENTIDADE : GOIÂNIA - PREV 
NATUREZA : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2021 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05139/2021


 
 

 

Edição n° 1628 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 25 de agosto de 2021, publicação quinta-feira, 26 de 

agosto de 2021. Página 33 de 91 

www.tcm.go.gov.br 

RESPONSÁVEL 1 : FERNANDO OLINTO MEIRELLES - GESTOR 
CPF – RESPONSÁVEL 1 : 302.096.331-15 
INTERESSADA : DILENA FERREIRA 
CPF INTERESSADA  : 121.774.151-87 
CONSELHEIRO RELATOR : SÉRGIO ANTÔNIO CARDOSO DE QUEIROZ 

 
REGISTRO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
COM INTEGRALIDADE. LEGALIDADE. 
Observado os preceitos do artigo 6º da EC 
41/03. 
 

VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam de procedimento de 
apreciação, de ato de concessão de aposentadoria voluntária com integralidade em favor 
de Dilena Ferreira, no cargo Profissional de Educação, Classe II, Padrão “S”, baseado na 
Portaria n. 128/21 de 20/04/2021, exarado por Fernando Olinto Meirelles, gestor do 
GOIANIA - PREV, 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. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator, por 
REGISTRAR pela LEGALIDADE o ato de concessão de aposentadoria em favor de 
DILENA FERREIRA, CPF n. 121.774.151-87, no cargo Profissional de Educação, Classe 
II, Padrão “S”, baseado na Portaria n. 128/21 de 20/04/2021, exarado por Fernando 
Olinto Meirelles, gestor do GOIANIA - PREV, visto ter sido observado os preceitos legais 
e constitucionais para a concessão do benefício. 
 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 05850/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03376/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo nº  : 05850/2021 
Município  : Goiânia 
Órgão  : PREV 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Período  : 2021 
Assunto  : Concessão de Aposentadoria 
Responsável 1   : Fernando Olinto Meirelles (Gestor) 
CPF  : 302.096.331-15 
Interessada  : Maria Gorete Oliveira Tavares 
CPF  : 282.698.021-15 
Relator  : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 

 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. PARIDADE TOTAL. REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
Cumpridos os requisitos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03, 
impõe-se a determinação do registro do ato concessório de 
aposentadoria, tendo em vista o previsto no art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 21, II, da Lei Estadual nº 
15.958/2007. 

 
VISTOS e relatados os presentes autos, do ato de aposentadoria 

voluntária com proventos integrais, concedida a Maria Gorete Oliveira Tavares, ocupante 
do cargo de Profissional de Educação, Classe II, Padrão “J”, conforme Portaria nº 
184/2021, de 11/05/2021, editada por Fernando Olinto Meirelles, gestor do GOIANIA - 
PREV, tudo em conformidade com o disposto no art. 71, III, da CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 
21, II, da Lei Estadual nº 15.958/2007. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator registrar 
pela legalidade a Portaria nº 184/2021, de 11/05/2021, editada por Fernando Olinto 
Meirelles, gestor do GOIANIA - PREV, que concedeu aposentadoria voluntária com 
proventos integrais a Maria Gorete Oliveira Tavares, ocupante do cargo de Profissional 
de Educação, Classe II, Padrão “J”, visto terem sido observados os preceitos legais e 
constitucionais para a concessão do benefício. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Processo - 05854/2021 

ACÓRDÃO Nº 03371/2021 - Primeira Câmara 

PROCESSO : 05854/21 
MUNICÍPIO : GOIÂNIA 
ÓRGÃO/ENTIDADE : GOIÂNIA - PREV 
NATUREZA : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : FERNANDO OLINTO MEIRELLES - GESTOR 
CPF – RESPONSÁVEL 1 : 302.096.331-15 
INTERESSADA : ANA LÚCIA IGNÁCIO OLIVEIRA 
CPF INTERESSADA  : 895.095.361-72 
CONSELHEIRO RELATOR : SÉRGIO ANTÔNIO CARDOSO DE QUEIROZ 

 
REGISTRO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PELA 
MÉDIA. LEGALIDADE. 
Observado os preceitos do artigo 40, § 1º, III e 
“b” da CRFB/88, na nova redação dada pela EC 
20/98. 
 

VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam de procedimento de 
apreciação, de ato de concessão de aposentadoria voluntária com proventos 
proporcionais pela média em favor de Ana Lúcia Ignácio Oliveira, no cargo Especialista 
em Saúde, Grau III, Referência “I”, baseado na Portaria nº 141/21 de 04/05/21, exarado 
por Fernando Olinto Meirelles, Gestor do GOIANIA - PREV, 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. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator, por 
REGISTRAR pela LEGALIDADE o ato de concessão de aposentadoria em favor de ANA 
LÚCIA IGNÁCIO OLIVEIRA, CPF nº 895.095.361-72, no cargo Especialista em Saúde, 
Grau III, Referência “I”, baseado na Portaria nº 141/21 de 04/05/21, exarado por 
Fernando Olinto Meirelles, Gestor do GOIANIA - PREV, visto ter sido observado os 
preceitos legais e constitucionais para a concessão do benefício. 
 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 05860/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03373/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo n.º   : 05860/2021 
Município   : Goiânia 
Órgão   : GOIANIA - PREV 
Período   : 2021 
Assunto   : Concessão de Aposentadoria 
Responsável 1    : Fernando Olinto Meirelles (Gestor) 
CPF n.°   : 302.096.331-15 
Interessado(a)   : João José Pereira 
CPF n.°   : 082.426.741-91 
Relator   : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
Cumpridos os requisitos do artigo 40, da CRFB/88, dos 
artigos 6° e 7° da EC n.º 41/03, do artigo 2° da EC n.° 47/05 
e Lei Complementar Municipal n.° 312/2018, impõe-se a 
determinação do registro do ato concessório de 
aposentadoria, tendo em vista o previsto no art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 21, II, da Lei Estadual n.º 
15.958/2007. 

 
VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam do ato de 

Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais, concedida a João José Pereira, no 
cargo de Artífice de Serviços e Obras Públicas, Grau 06, Referência “J”, conforme 
Portaria n.° 191/2021, de 14/05/2021 (fl. 52), exarada por Fernando Olinto Meirelles, 
Gestor do GOIANIA - PREV, tudo em conformidade com o disposto no art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1°, e art. 21, II, da Lei Estadual n.° 15.958/2007. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator, registrar 
pela legalidade da Portaria n.° 191/2021, de 14/05/2021 (fl. 52), exarada por Fernando 
Olinto Meirelles, Gestor do GOIANIA - PREV, que concedeu Aposentadoria Voluntária 
com Proventos Integrais a João José Pereira, ocupante do cargo de Artífice de Serviços 
e Obras Públicas, Grau 06, Referência “J”, visto terem sido observados os preceitos 
legais e constitucionais para a concessão do benefício pleiteado. 

 
À Superintendência de Secretaria para os fins de mister. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05860/2021


 
 

 

Edição n° 1628 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 25 de agosto de 2021, publicação quinta-feira, 26 de 

agosto de 2021. Página 37 de 91 

www.tcm.go.gov.br 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 05866/2021 

ACÓRDÃO Nº 03370/2021 - Primeira Câmara 

PROCESSO : 05866/21 
MUNICÍPIO : GOIÂNIA 
ÓRGÃO/ENTIDADE : GOIÂNIA - PREV 
NATUREZA : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : FERNANDO OLINTO MEIRELLES - GESTOR 
CPF – RESPONSÁVEL 1 : 302.096.331-15 
INTERESSADO : JOSÉ CAMPOS DE OLIVEIRA 
CPF INTERESSADO  : 211.507.451-34 
CONSELHEIRO RELATOR : SÉRGIO ANTÔNIO CARDOSO DE QUEIROZ 

 
REGISTRO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
COM INTEGRALIDADE. LEGALIDADE. 
Observado os preceitos do artigo 6º da EC 
41/03. 
 

VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam de procedimento de 
apreciação, de ato de concessão de aposentadoria voluntária com integralidade em favor 
de José Campos de Oliveira, no cargo Assistente Administrativo, Nível IV, Referência “J”, 
baseado na Portaria n. 178/21 de 10/05/21, exarado por Fernando Olinto Meirelles, 
Gestor do GOIANIA - PREV, 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. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator, por 
REGISTRAR pela LEGALIDADE o ato de concessão de aposentadoria em favor de 
JOSÉ CAMPOS DE OLIVEIRA, CPF nº 211.507.451-34, no cargo Assistente 
Administrativo, Nível IV, Referência “J”, baseado na Portaria nº 178/21 de 10/05/21, 
exarado por Fernando Olinto Meirelles, gestor do GOIANIA - PREV, visto ter sido 
observado os preceitos legais e constitucionais para a concessão do benefício. 
 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
GOIATUBA 
 
 

Processo - 04816/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03412/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo : 04816/2021 
Município : Goiatuba 
Órgão : GOIATUBA-PREV 
Período : 2021 
Prefeito : José Alves Vieira 
CPF : 391.813.831-34 
Gestor : Gilmar Monteiro Lima 
CPF : 265.375.911-04 
Interessada : Valdecina Costa Ferreira 
CPF    : 832.939.221-04 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA DE 
PROFESSOR. 1 - PROVENTOS INTEGRAIS. 2 
- PARIDADE TOTAL. 3 - REGISTRO PELA 
LEGALIDADE 
1 – Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
6º da EC 41/2003, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003. Houve a redução 
de 5 (cinco) anos nos requisitos de idade e 
tempo de contribuição prevista no caput do art. 
6º da EC 41/2003 c/c § 5º do art. 40 da 
CRFB/1988, em razão da comprovação do 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04816/2021
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exclusivo tempo de efetivo exercício das funções 
de magistério. 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária de professor com proventos integrais à senhora 
Valdecina Costa Ferreira, no cargo de Professora PD III, conforme Portaria n. 
025/2021, de 08/04/2021 (fl. 26v), editada pelo sr. Gilmar Monteiro Lima, Gestor do 
GOIATUBA-PREV do Município de Goiatuba, remetido a este Tribunal em cumprimento 
ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II 
do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

 
Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 

integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

 
1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária de 

professor com proventos integrais à senhora Valdecina Costa Ferreira, no cargo de 
Professora PD III, conforme Portaria n. 025/2021, de 08/04/2021 (fl. 26v), editada pelo 
sr. Gilmar Monteiro Lima, Gestor do GOIATUBA-PREV do Município de Goiatuba, 
remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição 
Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

 
2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 

última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$7.493,79 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), 
assim discriminados: 

Composição da última remuneração –  fevereiro de 2021 Valores 

Salário base* R$ 5.352,71 

Quinquênio 5% (04)** R$ 1.070,54 

Titularidade 20% 720 horas ** R$ 1.070,54 

 Total R$ 7.493,79   

*contracheque (verso da f. 18),  **art. 49, da Lei nº 2.469/074 (biblioteca TCM-GO), ***art. 
42 e 43, da Lei nº 2.469/075, combinado com o §1º, da Lei nº 2.776/136 (biblioteca TCM-
GO); Decreto n. 5737/98 20% ( verso da f. 14) 

 
                                                           
4 Art. 49 - O servidor municipal fará jus a um adicional por tempo de serviço, a razão de 5% (cinco por cento) a cada 

cinco (05) anos de efetivo exercício, calculado sempre sobre o vencimento básico do cargo efetivo, até o máximo de 30 

(trinta) anuênios. 
5 Art. 43 - A gratificação de titularidade será calculada sobre o vencimento na referência que o professor ocupar, a razão 

de: 

I — 10% (dez por cento), para cursos de duração total igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas; 

II — 20% (vinte por cento), para cursos de duração total igual ou superior a 720 (setecentos e vinte) horas; 

III — 30% (trinta por cento), para cursos de pós-graduação stricto sensu, em classe de mestrado e em classe de 

doutorado; 
6 Art. 1º_ Fica alterada a Lei Municipal n. 2.469 de 30 de Maio de 2007, que passará a vigorar com as seguintes redações, 

a saber: 

"Art 42 (...) 

§ 12 - A gratificação de titularidade será incorporada para fins de aposentadoria e pensão nos termos da lei. " 

http://www.tcm.go.gov.br/
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3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 

Constitucional n. 41/03, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

 
4. alertar o responsável acerca do erro na soma no valor dos proventos 

informado na Portaria n. 025/2021 (fl. 26v), porém, o erro trata-se apenas de equívoco na 
somatória das parcelas que compõe os proventos da servidora, podendo assim, ser 
aceito à luz do princípio constitucional da economia e da celeridade processual. Dessa 
forma, deverá ser retificado o ato concessório no tocante ao valor total de R$7.761,42, 
para o valor correto de R$7.493,79 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e 
setenta e nove centavos). Após retificada e publicada, a Portaria deverá ser juntada aos 
autos quando estes forem devolvidos ao município, não sendo necessário o envio do ato 
retificatório a este Tribunal para registro; 

 
5. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de 

Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco 

José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04821/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03409/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04821/2021 
Município : Goiatuba 
Órgão : GOIATUBA-PREV 
Período : 2021 
Prefeito : José Alves Vieira 
CPF : 391.813.831-34 
Gestor : Gilmar Monteiro Lima 
CPF : 265.375.911-04 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Interessado  : Miguel Patricio da Silva 
CPF    : 233.796.501-53  
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos  
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
6º da EC 41/2003, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais ao senhor Miguel 
Patricio da Silva, no cargo de Professor Docente Fesg, conforme Portaria n. 028/2021, 
de 28/04/2021 (fl. 21v), com efeitos retroativos a partir de 19/04/2021, editada pelo sr. 
Gilmar Monteiro Lima, Gestor do GOIATUBA-PREV do Município de Goiatuba, remetido 
a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal 
c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais ao senhor Miguel Patricio da Silva, no cargo de Professor 
Docente Fesg, conforme Portaria n. 028/2021, de 28/04/2021 (fl. 21v), com efeitos 
retroativos a partir de 19/04/2021, editada pelo sr. Gilmar Monteiro Lima, Gestor do 
GOIATUBA-PREV do Município de Goiatuba, remetido a este Tribunal em cumprimento 
ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II 
do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$8.760,91 (oito mil, setecentos e sessenta reais e noventa e um centavos), assim 
discriminados: 

Composição da última remuneração – março de 2021 Valores 

Salário base* R$ 7.008,83 

Quinquênio (06) 5%** R$ 1.752,08 

 Total R$ 8.760,91  

*contracheque (f. 15) 
** art. 111, Lei nº 2.467/07 (biblioteca TCM-GO) 

 
3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 

Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
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aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04822/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03411/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo : 04822/2021 
Município : Goiatuba 
Órgão : GOIATUBA-PREV 
Período : 2021 
Prefeito : José Alves Vieira 
CPF : 391.813.831-34 
Gestor : Gilmar Monteiro Lima 
CPF : 265.375.911-04 
Interessado : Jeronimo Lino da Silva 
CPF    : 324.196.271-72 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 

 
APOSENTADORIA. 1 – INVALIDEZ COM 
PROVENTOS PROPORCIONAIS. 2 – INEXISTE 
PARIDADE. 3 - REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados 
proporcionalmente, com base no inc. I do § 1º do 
art. 40, na redação dada pela EC 41/2003, pois o 
ingresso em cargo efetivo no serviço público se 
deu até 31/12/2003 e a invalidez decorre de 
doença não especificada em lei, bem como foi 
considerada no cálculo a média aritmética 
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simples das maiores remunerações, conforme 
art. 1º da Lei n. 10.887/2004. 
2 - Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais pela média ao 
senhor Jeronimo Lino da Silva, no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, 
conforme Portaria n. 023/2021, de 09/04/2021 (fl. 23), editada pelo sr. Gilmar Monteiro 
Lima, Gestor do GOIATUBA-PREV do Município de Goiatuba, remetido a este Tribunal 
em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do 
art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

 Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1. registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria por invalidez 
com proventos proporcionais pela média ao senhor Jeronimo Lino da Silva, no 
cargo de Operador de Máquinas Pesadas, conforme Portaria n. 023/2021, de 
09/04/2021 (fl. 23), editada pelo sr. Gilmar Monteiro Lima, Gestor do GOIATUBA-PREV 
do Município de Goiatuba, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. 
III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007; 

2.  informar que os proventos foram fixados proporcionalmente, no valor de 
R$1.100,00 (salário mínimo nacional vigente à época), já incluído o complemento 
constitucional, tendo como base a média aritmética simples das maiores remunerações 
percebidas pelo servidor; 

3.  alertar que por se tratar de proventos fixados no valor do salário mínimo 
nacional – garantia insculpida no inc. VII do art. 7º e § 3º do art. 39 da CF/1988 e inc. I do 
§ 4º do art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, não foi verificada a adequação da forma de 
cálculo e das verbas consideradas na composição dos proventos com o ordenamento 
jurídico, nos termos do inc. V e § 5º do art. 17 da DN n. 005/2019; 

 
4. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 

ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

5. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
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Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04823/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03413/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04823/2021 
Município : Goiatuba 
Órgão : GOIATUBA-PREV 
Período : 2021 
Prefeito : José Alves Vieira 
CPF : 391.813.831-34 
Gestor : Gilmar Monteiro Lima 
CPF : 265.375.911-04 
Interessado  : Eurípedes Vieira dos Santos 
CPF    : 292.323.761-72  
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
3º da EC 47/2005, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais ao senhor Eurípedes 
Vieira dos Santos, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Portaria n. 
024/2021, de 08/04/2021 (fl. 18), editada pelo sr. Gilmar Monteiro Lima, Gestor do 
GOIATUBA-PREV do Município de Goiatuba,, remetido a este Tribunal em cumprimento 
ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II 
do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 
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Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

 
1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 

proventos integrais ao senhor Eurípedes Vieira dos Santos, no cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, conforme Portaria n. 024/2021, de 08/04/2021 (fl. 18), editada pelo sr. 
Gilmar Monteiro Lima, Gestor do GOIATUBA-PREV do Município de Goiatuba, remetido 
a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal 
c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$2.076,32 (dois mil, setenta e seis reais e trinta e dois centavos), assim 
discriminados: 

Composição da última remuneração – março de 2021 Valores 

Salário base* R$ 1.597,18 

Quinquênio (05) 5%** R$ 399,29  

Quinquênio por tempo serviço averbado 5% (01)** R$ 79,85 

 Total R$ 2.076,32  

*contracheque (f. 15) 
** art. 111, Lei nº 2.467/07 (biblioteca TCM-GO) 

 
3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 

Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04944/2021 
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ACÓRDÃO Nº 03410/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04944/2021 
Município : Goiatuba 
Órgão : GOIATUBA-PREV 
Período : 2021 
Prefeito : José Alves Vieira 
CPF : 391.813.831-34 
Gestor : Gilmar Monteiro Lima 
CPF : 265.375.911-04 
Interessada  : Janice Antônia Delgado Borges 
CPF    : 003.244.991-75 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS PROPORCIONAIS PELA MÉDIA. 
2 – INEXISTE PARIDADE. 3 – REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados 
proporcionalmente, com amparo no inc. III do § 
1º do art. 40 da Constituição Federal, bem como 
foi considerada no cálculo a média aritmética 
simples das maiores remunerações, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo, conforme art. 1º da 
Lei n. 10.887/2004. 
2 – Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos.  

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos proporcionais pela média à 
senhora Janice Antônia Delgado Borges, no cargo de Porteiro Servente, conforme 
Portaria n. 020/2021, de 28/04/2021 (fl. 19v), com efeitos retroativos a partir de 
01/032021, editada pelo sr. Gilmar Monteiro Lima, Gestor do GOIATUBA-PREV do 
Município de Goiatuba, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III 
do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos proporcionais pela média à senhora Janice Antônia Delgado Borges, no 
cargo de Porteiro Servente, conforme Portaria n. 020/2021, de 28/04/2021 (fl. 19v), com 
efeitos retroativos a partir de 01/032021, editada pelo sr. Gilmar Monteiro Lima, Gestor do 
GOIATUBA-PREV do Município de Goiatuba remetido a este Tribunal em cumprimento 
ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II 
do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 
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2.  informar que os proventos foram fixados proporcionalmente, no valor de 
R$1.100,00 (salário mínimo nacional vigente à época), já incluído o complemento 
constitucional, tendo como base a média aritmética simples das maiores remunerações 
percebidas pela servidora; 

 
3.  alertar que por se tratar de proventos fixados no valor do salário mínimo 

nacional – garantia insculpida no inc. VII do art. 7º e § 3º do art. 39 da CF/1988 e inc. I do 
§ 4º do art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, não foi verificada a adequação da forma de 
cálculo e das verbas consideradas na composição dos proventos com o ordenamento 
jurídico, nos termos do inc. V e § 5º do art. 17 da DN n. 005/2019; 

 
4. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 

ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

5. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
ITUMBIARA 
 
 

Processo - 04689/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03420/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04689/2021 
Município  : Itumbiara 
Órgão     : IPASMI 
Período  : 2021 
Prefeito  : Dione José de Araujo 
CPF : 166.162.601-78 
Gestora : Florinda Garcia Rodrigues Santos 
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CPF : 290.430.931-49 
Interessada  : Solange Pereira da Conceição Malaquias 
CPF  : 811.547.631-53 
Assunto : Aposentadoria 
Relator   : Francisco José Ramos 

 
APOSENTADORIA. 1 – INVALIDEZ COM 
PROVENTOS INTEGRAIS PELA MÉDIA. 2 – 
INEXISTE PARIDADE. 3 – REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente 
com amparo na Constituição Federal, inc. I do § 
1º do art. 40, na redação dada pela EC 20/1998, 
uma vez que, conforme lei municipal, a doença 
se enquadra no rol que legitima a concessão de 
aposentadoria com proventos integrais, bem 
como foi considerada no cálculo a média 
aritmética simples das maiores remunerações, 
correspondente a 80% de todo o período 
contributivo (Lei n. 10.887/2004, art. 1º). 
2 - Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria por invalidez com proventos integrais pela média à senhora 
Solange Pereira da Conceição Malaquias, no cargo de Técnica em Enfermagem, 
conforme Portaria n. 018/2021, de 23/03/2021 (fl. 17), com efeitos retroativos a partir de 
01/03/2021, editada pela sra. Florinda Garcia Rodrigues Santos, Gestora do IPASMI do 
Município de Itumbiara, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III 
do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria por invalidez 
com proventos integrais pela média à senhora Solange Pereira da Conceição 
Malaquias, no cargo de Técnica em Enfermagem, conforme Portaria n. 018/2021, de 
23/03/2021 (fl. 17), com efeitos retroativos a partir de 01/03/2021, editada pela sra. 
Florinda Garcia Rodrigues Santos, Gestora do IPASMI do Município de Itumbiara, 
remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição 
Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
média aritmética simples das maiores remunerações percebidas pela servidora, no valor 
total de R$1.136,29 (um mil, cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), assim 
discriminados: 

Composição da última remuneração – fevereiro de 2021 Valores 

Vencimento básico* R$ 1.100,00 

5% ref. 05 anuênios** R$ 55,00 

 Total R$ 1.155,00    
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*demonstrativo pagamento (f. 09.) 
** art. 100, da LC 012/1999 (biblioteca TCM-GO)  
 

Valor atribuído à média aritmética simples das maiores 
remunerações* 

R$ 1.136,29 

*planilha (f. 15/16) 
3. ressaltar que foi concedido à servidora a 5ª parcela do anuênio no período 

vedado pela Lei Complementar n. 173/2020, isto é, a referida lei que instituiu o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 (COVID-19) determinou o 
congelamento da contagem tempo de serviço para fins de adicionais por tempo de 
serviço no período de 28/05/2020 até 31/12/2021. Contudo, os presentes proventos 
foram fixados pelo valor da média das contribuições, não havendo diferença no valor 
mesmo que se realizasse a devida correção; 

4. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 
ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme art. 40, § 8º da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

5. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
Relator: Francisco José Ramos. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04691/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03421/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo : 04691/2021 
Município  : Itumbiara 
Órgão     : IPASMI 
Período  : 2021 
Prefeito  : Dione José de Araujo 
CPF : 166.162.601-78 
Gestora : Florinda Garcia Rodrigues Santos 
CPF : 290.430.931-49 
Interessado : João Paulo de Santana 
CPF    : 217.475.981-00 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04691/2021


 
 

 

Edição n° 1628 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 25 de agosto de 2021, publicação quinta-feira, 26 de 

agosto de 2021. Página 50 de 91 

www.tcm.go.gov.br 

 
APOSENTADORIA. 1 – INVALIDEZ COM 
PROVENTOS PROPORCIONAIS. 2 – INEXISTE 
PARIDADE. 3 - REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados 
proporcionalmente, com base no inc. I do § 1º do 
art. 40, na redação dada pela EC 41/2003, pois o 
ingresso em cargo efetivo no serviço público se 
deu até 31/12/2003 e a invalidez decorre de 
doença não especificada em lei, bem como foi 
considerada no cálculo a média aritmética 
simples das maiores remunerações, conforme 
art. 1º da Lei n. 10.887/2004. 
2 - Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais pela média ao 
senhor João Paulo de Santana, no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, 
conforme Portaria n. 024/2021, de 26/03/2021 (fls. 15-16), com efeitos retroativos a partir 
de 01/03/2021, editada pela sra. Florinda Garcia Rodrigues Santos, Gestora do IPASMI 
do Município de Itumbiara, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. 
III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007. 

 Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1. registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria por invalidez 
com proventos proporcionais pela média ao senhor João Paulo de Santana, no 
cargo de Operador de Máquinas Pesadas, conforme Portaria n. 024/2021, de 
26/03/2021 (fls. 15-16), com efeitos retroativos a partir de 01/03/2021, editada pela sra. 
Florinda Garcia Rodrigues Santos, Gestora do IPASMI do Município de Itumbiara, 
remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição 
Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

 
2.  informar que os proventos foram fixados proporcionalmente, no valor de 

R$1.100,00 (salário mínimo nacional vigente à época), já incluído o complemento 
constitucional, tendo como base a média aritmética simples das maiores remunerações 
percebidas pelo servidor; 

 
3.  alertar que por se tratar de proventos fixados no valor do salário mínimo 

nacional – garantia insculpida no inc. VII do art. 7º e § 3º do art. 39 da CF/1988 e inc. I do 
§ 4º do art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, não foi verificada a adequação da forma de 
cálculo e das verbas consideradas na composição dos proventos com o ordenamento 
jurídico, nos termos do inc. V e § 5º do art. 17 da DN n. 005/2019; 

 
4. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 

ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
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reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

5. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
JARAGUA 
 
 

Processo - 09066/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 03464/2021 - Primeira Câmara 
 

PROCESSO  : 09066/20 
ÓRGÃO/ENTIDADE : JARAGUÁ-FPSJ 
NATUREZA  : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2020 
RESPONSÁVEL 1 : LEONARDO HENRIQUE DE CARVALHO (GESTOR DO 

JARAGUÁ - FPSJ) 
CPF – RESPONSÁVEL 1 : 952.435.001-78 
RESPONSÁVEL 2 : PAULO VITOR AVELAR  (PREFEITO) 
CPF – RESPONSÁVEL 2 : 015.211.371-10 
INTERESSADO/CPF 
CPF 

: VIRGULINO CORDEIRO DA SILVA 
 129.786.551-00 

RELATOR                              :    DANIEL GOULART 
 
APOSENTADORIA. INVALIDEZ COM 
INTEGRALIDADE.  REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
 

Trata-se do procedimento de apreciação, para fins de registro, do ato de 
concessão de aposentadoria por invalidez com integralidade em favor de VIRGULINO 
CORDEIRO DA SILVA, no cargo Motorista de Veículos Pesados, Nível IV, Ref. M, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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baseado na Portaria n. 042/20 de 01/10/2020 (f. 46), exarada por Leonardo Henrique 
de Carvalho Morais, Gestor do Jaraguá - FPSJ, 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. 

 
           Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos 

membros integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do 
Relator, em: 

 
1- registrar pela legalidade  o presente ato de aposentadoria por invalidez 

com integralidade ao Sr. VIRGULINO CORDEIRO DA SILVA, CPF n. 
129.786.551-00, no cargo Motorista de Veículos Pesados, Nível IV, Ref. M, 
baseado na Portaria n. 042/20 de 01/10/2020 (f. 46),nos termos do art. 71, III, 
da Constituição Federal c/c art. 1º, IV e 21, II da Lei Orgânica deste Tribunal.  
 

2-  informar que os proventos foram fixados integralmente, 
tendo como base a última remuneração percebida no cargo efetivo em que se 
deu a aposentadoria, no valor de R$ 3.031,08 (três mil e trinta e um reais, oito 
centavos), assim discriminados: 

 
3-  

Composição da última 
remuneração – setembro de 2020 

Valores 

Salário Base* R$ 2.020,72 

Quinquênio (05)** R$ 1.010,36 

 Total R$ 3.031,08 

*Demonstrativo de pagamento (f. 29) 
                  ** art. 69 da Lei Municipal nº 860/03 (biblioteca virtual do TCM)   

 
3- informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda Constitucional 

n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

 
4-  devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 
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Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Francisco José Ramos, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
JATAI 
 
 

Processo - 04947/2021 
 

 
ACÓRDÃO Nº 03466/2021 - Primeira Câmara 

 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. 1. Registro pela legalidade. 
Atendimento aos requisitos constitucionais e 
legais. 2. Proventos integrais. 3. Paridade total.  
Voto convergente com á SAP. 
 

Trata-se do procedimento de apreciação, para fins de registro, do ato 
de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com integralidade 
em favor de Milta Magalhaes Da Silva, no cargo Profissional do Magistério - Classe IV, 
baseado na Portaria nº 13/2021 de 18/01/2021 (f.61), surtindo efeitos a partir de 
01/02/2021, exarado por Cese Severino de Freitas, gestor do Jatai - Prev, 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. 

        Acorda, O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no Voto do Relator 
no sentido de: 

5. Registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com integralidade em favor de Milta Magalhaes Da Silva, 
no cargo Profissional do Magistério - Classe IV, baseado na Portaria nº13/2021 
de 18/01/2021 (f.61), surtindo efeitos a partir de 01/02/2021, exarado por Cese 
Severino de Freitas, gestor do Jatai - Prev, 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. 
 

6. Informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 

 
PROCESSO  

 
: 

 
04947/21 

ÓRGÃO/ENTIDADE : JATAI - PREV 
NATUREZA  : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : CESE SEVERINO DE FREITAS (GESTOR DO JATAI - 

PREV) 
CPF – RESPONSÁVEL 
1 

: 545.736.961-72 

RESPONSÁVEL 2 : HUMBERTO DE FREITAS MACHADO (PREFEITO) 
CPF – RESPONSÁVEL 
2 

: 341.665.801-91 

INTERESSADO/CPF : MILTA MAGALHAES DA SILVA/CPF 307.931.061-68 

http://www.tcm.go.gov.br/
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última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
no valor de R$ 11.144,47, assim discriminados: 

Composição da última remuneração – janeiro de 2021 Valores 

´Salário base* R$ 3.877,79 

Quinquenio – 06 -60%** R$ 3.519,31 

Progressão Horizontal*** R$1.987,72 

Gratificação de Incentivo Funcional -Titularidade 30%**** R$ 1.759,65 

 Total R$ 11.144,47 

7. Informar que a paridade será 
total, conforme o art. 2º da EC 47/05 c/c art. 7º da EC 41/03, ou seja, os 
proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma 
da lei; 

8. Devolver os presentes autos á 
origem. 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 
de Julho de 2021. 

Presidente: Francisco José Ramos 

Relator: Daniel Augusto Goulart. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

 
 
Processo - 04954/2021 
 
 
PROCESSO  

 
: 

 
04954/21 

ÓRGÃO/ENTIDADE : JATAI - PREV 
NATUREZA  : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : CESE SEVERINO DE FREITAS (GESTOR DO JATAI - 

PREV) 
CPF – RESPONSÁVEL 
1 

: 545.736.961-72 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04954/2021
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ACÓRDÃO Nº 03467/2021 - Primeira Câmara 

 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. 1. Registro pela legalidade. 
Atendimento aos requisitos constitucionais e 
legais. 2. Proventos integrais. 3. Paridade total.  
Voto convergente com á SAP. 
 

Trata-se do procedimento de apreciação, para fins de registro, do ato 
de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com integralidade 
em favor de Solange De Souza Lima, no cargo Auxiliar de Atividades Educativas, 
baseado na Portaria nº17/2021 de 20/01/2021 (f.32), surtindo seus efeitos a partir de 
01/02/2021, exarado por Cese Severino de Freitas, gestor do Jatai - Prev, 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. 

        Acorda, O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no Voto do Relator 
no sentido de: 

9. Registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com integralidade em favor de Solange De Souza Lima, 
no cargo Auxiliar de Atividades Educativas, baseado na Portaria nº17/2021 de 
20/01/2021 (f.32), surtindo seus efeitos a partir de 01/02/2021, exarado por 
Cese Severino de Freitas, gestor do Jatai - Prev, 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. 
 

10. Informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
no valor de R$ 3.404,85, assim discriminados: 

Composição da última remuneração – janeiro de 2021 Valores 

Salário Base* R$ 1.545,69 

Quinquênio 05-50% *** R$ 1.134,95 

Progressão horizontal***            R$    724,21 

 Total R$ 3.404,85 

 
11. Informar que a paridade será 

total, conforme o art. 2º da EC 47/05 c/c art. 7º da EC 41/03, ou seja, os 
proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma 
da lei; 
 

12. Devolver os presentes autos á 
origem. 

RESPONSÁVEL 2 : HUMBERTO DE FREITAS MACHADO (PREFEITO) 
CPF – RESPONSÁVEL 
2 

: 341665801-91 

INTERESSADO/CPF : SOLANGE DE SOUZA LIMA/CPF 577.285.501-87 

http://www.tcm.go.gov.br/
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À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 
de Julho de 2021. 

Presidente: Francisco José Ramos 

Relator: Daniel Augusto Goulart. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

 
 
Processo - 05052/2021 
 

 
ACÓRDÃO Nº 03465/2021 - Primeira Câmara 

 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. 1. Registro pela legalidade. 
Atendimento aos requisitos constitucionais e 
legais. 2. Proventos integrais. 3. Paridade total.  
Voto convergente com á SAP. 
 

Trata-se do procedimento de apreciação, para fins de registro, do ato 
de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com integralidade 
em favor de Sandra Rosa Ferreira De Almeida, no cargo Profissional do Magistério - 

 
PROCESSO  

 
: 

 
05052/21 

ÓRGÃO/ENTIDADE : JATAI - PREV 
NATUREZA  : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : CESE SEVERINO DE FREITAS (GESTOR DO JATAI - 

PREV) 
CPF – RESPONSÁVEL 
1 

: 545.736.961-72 

RESPONSÁVEL 2 : HUMBERTO DE FREITAS MACHADO (PREFEITO) 
CPF – RESPONSÁVEL 
2 

: 341665801-91 

INTERESSADO/CPF : SANDRA ROSA FERREIRA DE ALMEIDA/CPF 
430.866.321-00 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Classe IV, baseado na Portaria nº21/2021 de 28/01/2021 (f.40), surtindo seus efeitos a 
partir de 01/02/2021, exarado por Cese Severino de Freitas, gestor do Jatai - Prev, 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. 

        Acorda, O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no Voto do Relator 
no sentido de: 

13. Registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária por 
tempo de contribuição com integralidade em favor de Sandra Rosa Ferreira De 
Almeida, no cargo Profissional do Magistério - Classe IV, baseado na Portaria 
nº21/2021 de 28/01/2021 (f.40), surtindo seus efeitos a partir de 01/02/2021, 
exarado por Cese Severino de Freitas, gestor do Jatai - Prev, 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. 
 

14. Informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
no valor de R$ 8.557,24, assim discriminados: 

 

Composição da última remuneração – janeiro de 2021 Valores 

Salário base* R$ 3.752,70 

Quinquenio – 05 -25%** R$ 2.377,01 

Progressão Horizontal*** R$ 1.001,32 

Gratificação de Incentivo Funcional -Titularidade 30%**** R$ 1.426,21 

 Total R$ 8.557,24 

 
15. Informar que a paridade será 

total, conforme o art. 2º da EC 47/05 c/c art. 7º da EC 41/03, ou seja, os 
proventos serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma 
da lei; 
 

16. Devolver os presentes autos á 
origem. 

                                                    À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 
de Julho de 2021. 

Presidente: Francisco José Ramos 

Relator: Daniel Augusto Goulart. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

 
 
MINEIROS 
 
 

Processo - 06983/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 03425/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 06983/2020 
Município  : Mineiros 
Órgão  : MINEIROS-PREVI 
Período   : 2020 
Exercício 2021 
Prefeito   : Aleomar de Oliveira Rezende  
CPF  : 383.979.601-63 
Gestor   : João Carlos Grandeaux 
CPF  : 115.760.730-68 
Gestão 2017-2020 
Prefeito   : Agenor Rodrigues de Rezende 
CPF  : 003.015.151-15 
Gestor  : Josias Alves de Almeida Sobrinho (07/04/2020 a 21/12/2020) 
CPF  : 005.558.221-41 
Interessada : Iria Santana Souza 
CPF : 532.790.501-20 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
3º da EC 47/2005, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais à senhora Iria Santana 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Souza, no cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Classe NBSS-III, Letra K, 
conforme Decreto n. 286/2020, de 03/06/2020 (fl. 46), exarado pelo sr. Agenor Rodrigues 
de Rezende, Prefeito do Município de Mineiros (gestão 2017-2020), remetido a este 
Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o 
inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais à senhora Iria Santana Souza, no cargo de Auxiliar de Serviços 
de Saúde, Classe NBSS-III, Letra K, conforme Decreto n. 286/2020, de 03/06/2020 (fl. 
46), exarado pelo sr. Agenor Rodrigues de Rezende, Prefeito do Município de Mineiros 
(gestão 2017-2020), remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do 
art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual 
n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$3.402,91 (três mil, quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos), assim 
discriminados: 

Composição da última remuneração – maio de 2020 Valores 

Salário base* R$ 2.722,33 

Adicional por tempo de serviço-05-25%** R$ 680,58 

 Total R$ 3.402,91 

*Contracheque (f. 38) 
**  art.71 da Lei Municipal 1.360/08 (dados retirados do arquivo eletrônico deste Tribunal ) 

3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 
Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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MONTIVIDIU 
 
 

Processo - 08798/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 03450/2021 - Primeira Câmara 
 
PROCESSO N° : 08798/20 
MUNICÍPIO : Montividiu 
ÓRGÃO : MONTIVIDIU - PREVIM 
ASSUNTO : Concessão de aposentadoria  
INTERESSADO : Maria Luciene Vieira 
CPF : 413.487.451-34 
RESPONSÁVEL  : Geremias de Almeida Santos (gestor do MONTIVIDIU - PREVIM) 
CPF : 712.485.871-20 
RESPONSÁVEL  : Ademir Guerreiro Barbosa (prefeito) 
CPF : 771.337.061-72 
 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ART. 
6º EC 41/03. INTEGRALIDADE. PARIDADE. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGALIDADE. 
REGISTRO. 
 

Cuidam os presentes autos sobre a apreciação da legalidade, para fins 
de registro neste TCM, do ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria 
Luciene Vieira, no cargo de Profissional do Magistério 2, baseado na Portaria nº 06/2020 
de 10/09/2020 (fls. 49/50), retificado pela Portaria nº 09/2020 (fl. 64), com efeitos 
retroativos a partir de 01/09/2020, exarado por Geremias de Almeida Santos, gestor do 
MONTIVIDIU - PREVIM, nos termos do art. 71, III, da CRFB/88 c/com art. 1º, IV e art. 21, 
II, da Lei Estadual nº 15.958/2007. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 0064/2021 – GABMOA 
proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta. 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas 
pelo Relator, em: 
1. CONSIDERAR LEGAL, para fins de registro neste TCM, nos termos do art. 71, III, da 
Constituição Federal c/c art. 1º, IV, e 21, II, da Lei Estadual n° 15.958/2007, o ato de 
concessão de aposentadoria voluntária com integralidade baseada no art. 6º da EC 
41/03, à Srª. Maria Luciene Vieira (CPF nº 413.487.451-34), ocupante do cargo de 
Profissional do Magistério 2, com proventos fixados em R$ 7.285,23, baseado na Portaria 
nº 06/2020 de 10/09/2020 (fls. 49/50), retificado pela Portaria nº 09/2020 (fl. 64), com 
efeitos retroativos a partir de 01/09/2020, exarado por Geremias de Almeida Santos, 
gestor do MONTIVIDIU - PREVIM;  
2. DETERMINAR o cumprimento das demais formalidades de praxe. 

 
À Superintendência de Secretaria para os fins. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
6 de Julho de 2021. 

 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz. 

 
 
NOVO PLANALTO 
 
 

Processo - 02715/2021 
 

Processo : 02715/21 

Município : NOVO PLANALTO 

Órgão : FUNDEB 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestora : GILVANITA FERREIRA SALÃO 

CPF : 573.201.011-49 

 
DESPACHO Nº 770/2021 

 
 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 FUNDEB 
do Município de NOVO PLANALTO, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade 
de GILVANITA FERREIRA SALÃO: 
 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2020 
prestadas em 22/02/2021, fora do prazo. Importa destacar que a prestação de contas 
ocorreu na data em que foi cadastrada a demanda nº 44058 no Sistema Ticket, conforme 
preconiza o art. 1º, II, da IN TCMGO nº 001/2021. 
 Responsabilização: 

Responsável GILVANITA FERREIRA SALÃO 

CPF 573.201.011-49 

Conduta Deixar de apresentar tempestivamente a prestação de contas 
do segundo semestre, quando deveria apresentá-la no prazo 
previsto no art. 3º da IN TCMGO nº 008/2015. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A não apresentação tempestiva da prestação de contas do 

http://www.tcm.go.gov.br/
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segundo semestre resultou no descumprimento do prazo legal. 

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, pois deveria o responsável ter 
realizado a prestaçao de contas dentro do prazo legal previsto 
no art. 3º da IN TCMGO nº 008/2015, em vez de realizá-la 
intempestivamente. 

Dispositivo 
legal/normativo violado 

art. 5º, da IN TCMGO nº 008/15. 

Encaminhamento Aplicação de multa com base no art. 47-A, V, a, da LO 
TCMGO.  

 2. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável GILVANITA FERREIRA SALÃO 

CPF 573.201.011-49 

Conduta Deixar de apresentar a certidão do controle interno, quando 
deveria apresentar o referido documento em atendimento ao 
art. 3º, IX, da IN TCMGO nº 008/2015 e aos arts. 57 e 58 da 
Lei Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A não apresentação da certidão do controle interno resultou 
em descumprimento do art. 3º, IX, da IN TCMGO nº 008/2015 
e aos arts. 57 e 58 da Lei Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO. 

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, pois deveria o responsável ter 
apresentado a certidão do controle interno em atendimento ao 
art. 3º, IX da IN TCMGO nº 8/2015 e aos arts. 57 e 58 da Lei 
Estadual nº 15.958/07 - LO TCMGO, em vez de omiti-la. 

Dispositivo 
legal/normativo violado 

arts. 57 e 58, da Lei Estadual nº 15.958/07 e art. 3º, IX, da IN 
TCMGO nº 008/2015. 

Encaminhamento Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da LO 
TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da 
LO TCMGO. 

 3. Falta de apresentação da certidão do conselho de acompanhamento 
e controle social do FUNDEB. 
 Responsabilização: 

Responsável GILVANITA FERREIRA SALÃO 

CPF 573.201.011-49 

Conduta Deixar de apresentar a certidão do conselho de 
acompanhamento e controle social do FUNDEB quando 
deveria ter apresentado o referido documento, em atendimento 
ao art. 5º, I, da IN TCMGO nº 008/2015. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A falta de apresentação da certidão do conselho de 
acompanhamento e controle social do FUNDEB resultou no 
descumprimento do art. 5º, I, da IN TCMGO nº 008/2015. 

Culpabilidade É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 

http://www.tcm.go.gov.br/
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consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível 
conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 
circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável ter 
apresentado a certidão do conselho de acompanhamento e 
controle social do FUNDEB em atendimento ao art. 5º, I, da IN 
TCMGO nº 008/2015, em vez de omiti-la. 

Dispositivo 
legal/normativo violado 

Art. 27, parágrafo único, da Lei 11.494/07 e art. 5º, I, da IN 
TCMGO nº 08/2015. 

Encaminhamento Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da LO 
TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da 
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, 21 de 
julho de 2021. 
 
  

Daniele Pinheiro Viana Célio Roberto de Almeida 
Chefe de Divisão Secretário de Controle Externo 

 
 
OURO VERDE 
 
 

Processo - 05242/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03382/2021 - PRIMEIRA CÂMARA 
 
Processo nº   : 05242/2021 
Município   : Ouro Verde 
Órgão   : PREVIOURO 
Período   : 2016 
Assunto   : Concessão de Aposentadoria 
Responsável 1    : Adriana Marques Lêmos (Gestora) 
CPF   : 793.075.901-68 
Responsável 2   : Rodrigo Pereira Fonseca (Prefeito) 
CPF   : 023.515.291-97 
Interessada   : Nilma Fátima da Silva 
CPF   : 455.797.171-72 
Relator   : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 

 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS 
PROPORCIONAIS. REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
Cumpridos os requisitos do artigo 40, § 1º, III, “b”, § 3º e § 8º 
da CRFB/88 e da EC nº 41/03, impõe-se a determinação do 
registro do ato concessório de aposentadoria, tendo em 
vista o previsto no art. 71, III, da CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 
21, II, da Lei Estadual nº 15.958/2007. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam do ato de 

aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida Nilma Fátima da Silva, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Portaria nº 04/2016, de 
16/05/2016, editada por Adriana Marques Lêmos, gestora do OURO VERDE - 
PREVIOURO, tudo em conformidade com o disposto no art. 71, III, da CRFB/88 c/c art. 
1º, e art. 21, II, da Lei Estadual nº 15.958/2007. 
 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator registrar 
pela legalidade a Portaria nº 04/2016, de 16/05/2016, editada por Adriana Marques 
Lêmos, gestora do OURO VERDE - PREVIOURO, que concedeu aposentadoria 
voluntária com proventos proporcionais a Nilma Fátima da Silva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, visto terem sido observados os preceitos legais e 
constitucionais para a concessão do benefício. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 05244/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03381/2021 - PRIMEIRA CÂMARA 
 
Processo nº   : 05244/2021 
Município   : Ouro Verde 
Órgão   : PREVIOURO 
Período   : 2014 
Assunto   : Concessão de Aposentadoria 
Responsável 1    : Adriana Marques Lêmos (Gestora) 
CPF   : 793.075.901-68 
Responsável 2   : Rodrigo Pereira Fonseca (Prefeito) 
CPF   : 023.515.291-97 
Interessado   : Amarilio Rodrigues de Brito 
CPF   : 147.213.841-49 
Relator   : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 

http://www.tcm.go.gov.br/
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APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. PARIDADE TOTAL. REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
Cumpridos os requisitos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03, 
impõe-se a determinação do registro do ato concessório de 
aposentadoria, tendo em vista o previsto no art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 21, II, da Lei Estadual nº 
15.958/2007. 

 
VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam do ato de 

aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida Amarilio Rodrigues de Brito, 
ocupante do cargo de Motorista, conforme Portaria nº 005/2014, de 27/05/2014, com 
efeitos retroativos a 01/05/2014, editada por Adriana Marques Lêmos, gestora do OURO 
VERDE - PREVIOURO, tudo em conformidade com o disposto no art. 71, III, da CRFB/88 
c/c art. 1º, e art. 21, II, da Lei Estadual nº 15.958/2007. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator registrar 
pela legalidade a Portaria nº 005/2014, de 27/05/2014, com efeitos retroativos a 
01/05/2014, editada por Adriana Marques Lêmos, gestora do OURO VERDE - 
PREVIOURO, que concedeu aposentadoria voluntária com proventos integrais a Amarilio 
Rodrigues de Brito, ocupante do cargo de Motorista, visto terem sido observados os 
preceitos legais e constitucionais para a concessão do benefício. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 05271/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03380/2021 - PRIMEIRA CÂMARA 
 
Processo nº   : 05271/2021 
Município   : Ouro Verde 
Órgão   : PREVIOURO 
Período   : 2021 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Assunto   : Concessão de Aposentadoria 
Responsável 1    : Adriana Marques Lêmos (Gestora) 
CPF   : 793.075.901-68 
Responsável 2   : Rodrigo Pereira Fonseca (Prefeito) 
CPF   : 023.515.291-97 
Interessada   : Adélia Alves Peixoto Monteiro 
CPF   : 533.425.851-53 
Relator   : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 

 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS 
INTEGRAIS. PARIDADE TOTAL. REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
Cumpridos os requisitos dos artigos 6º e 7º da EC nº 41/03, 
impõe-se a determinação do registro do ato concessório de 
aposentadoria, tendo em vista o previsto no art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 21, II, da Lei Estadual nº 
15.958/2007. 

 
VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam do ato de 

aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida Adélia Alves Peixoto 
Monteiro, ocupante do cargo de Professor PIV, conforme Portaria nº 006/2021, de 
06/05/2021, com efeitos retroativos a 01/05/2021, editada por Adriana Marques Lêmos, 
gestora do OURO VERDE - PREVIOURO, tudo em conformidade com o disposto no art. 
71, III, da CRFB/88 c/c art. 1º, e art. 21, II, da Lei Estadual nº 15.958/2007. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do voto do Relator registrar 
pela legalidade a Portaria nº 006/2021, de 06/05/2021, com efeitos retroativos a 
01/05/2021, editada por Adriana Marques Lêmos, gestora do OURO VERDE - 
PREVIOURO, que concedeu aposentadoria voluntária com proventos integrais a Adélia 
Alves Peixoto Monteiro, ocupante do cargo de Professor PIV, visto terem sido observados 
os preceitos legais e constitucionais para a concessão do benefício. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de Julho de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PIRACANJUBA 
 
 

Processo - 04772/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03430/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04772/2021 
Município : Piracanjuba 
Órgão : FUNPREPI 
Período : 2021 
Prefeito : Claudiney Antônio Machado 
CPF : 565.767.651-34 
Gestora : Fabiana Estevam de Moura 
CPF : 908.646.031-34 
Interessado  : Vicente José Machado 
CPF     : 135.231.201-87 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos   
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
6º da EC 41/2003, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais ao senhor Vicente José 
Machado, no cargo de Motorista I, conforme Portaria n. 016/2021, de 09/04/2021 (fl. 
15v), com efeitos retroativos a partir de 01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam 
de Moura, Gestora do FUNPREPI do Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal 
em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do 
art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais ao senhor Vicente José Machado, no cargo de Motorista I, 
conforme Portaria n. 016/2021, de 09/04/2021 (fl. 15v), com efeitos retroativos a partir de 
01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam de Moura, Gestora do FUNPREPI do 
Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04772/2021
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III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais), assim discriminados: 

Composição da última remuneração – março de 2021 Valores 

Salário base* R$ 1.100,00 

Anuênio (25) 3%** limitado a 75% R$ 825,00 

 Total R$ 1.925,00 

*contracheque (f. 13) 
** art. 148, Lei Mun. Nº 622/907 (biblioteca TCM-GO) 

3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 
Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04774/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03434/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04774/2021 
Município : Piracanjuba 
Órgão : FUNPREPI 
Período : 2021 
Prefeito : Claudiney Antônio Machado 
CPF : 565.767.651-34 

                                                           
7 Lei Municipal nº 622/90: Art. 148 – ao funcionário será concedida, por ano de efetivo serviço público, até o limite de 

75% (setenta e cinco por cento), gratificação adicional de 03% (três por cento) sobre o vencimento ou a remuneração do 

respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sus computação para fins de novos cálculos de idêntico remédio. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04774/2021
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Gestora : Fabiana Estevam de Moura 
CPF : 908.646.031-34 
Interessada  : Elzita Borges Pires 
CPF     : 351.149.671-34 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos  
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
6º da EC 41/2003, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais à senhora Elzita Borges 
Pires, no cargo de Professor PIV, conforme Portaria n. 018/2021, de 09/04/2021 (fl. 
21v), com efeitos retroativos a partir de 01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam 
de Moura, Gestora do FUNPREPI do Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal 
em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do 
art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais à senhora Elzita Borges Pires, no cargo de Professor PIV, 
conforme Portaria n. 018/2021, de 09/04/2021 (fl. 21v), com efeitos retroativos a partir de 
01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam de Moura, Gestora do FUNPREPI do 
Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. 
III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$6.462,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), assim discriminados: 

Composição da última remuneração – dezembro de 2020 Valores 

Vencimento* R$ 3.455,62 

Anuênio (19) 3%, limitado a 75%** R$ 1.969,70 

Gratificação de titularidade 30%*** R$ 1.036,68 

 Total R$ 6.462,00  

*Demonstrativo pagamento (f. 19) 
** art. 148, Lei Mun. Nº 622/90 (biblioteca TCM-GO) 

http://www.tcm.go.gov.br/
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*** art. n. 33 e art. n. 34, §4º, da Lei nº 1.048/00 alterada pela Lei nº 1.241/068 (biblioteca 
TCM-GO), Decreto n. 026/2020 30% (f. 9 v.) 

3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 
Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04775/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03432/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04775/2021 
Município : Piracanjuba 
Órgão : FUNPREPI 
Período : 2021 
Prefeito : Claudiney Antônio Machado 
CPF : 565.767.651-34 
Gestora : Fabiana Estevam de Moura 
CPF : 908.646.031-34 
Interessada  : Joselena Moreira Primo de Oliveira 
CPF     : 900.190.671-00 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos   

                                                           
8 Art. 33: será concedido Adicional de Titularidade ao servidor do Magistério em razão do aprimoramento de 
sua qualificação. 
Art. 34: O Adicional de Titularidade será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor a razão 
de: (...) 
§4º: o adicional de Titularidade integra a remuneração do servidor do Magistério para efeito de férias, 
licenças e afastamentos remunerados e incorporar-se-á ao vencimento para fins de aposentadoria e 
disponibilidade”. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04775/2021
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APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
6º da EC 41/2003, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais à senhora Joselena 
Moreira Primo de Oliveira, no cargo de Agente de Serviços Gerais, conforme Portaria 
n. 017/2021, de 09/04/2021 (fl. 15), com efeitos retroativos a partir de 01/04/2021, editada 
pela sra. Fabiana Estevam de Moura, Gestora do FUNPREPI do Município de 
Piracanjuba, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 
da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 
15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais à senhora Joselena Moreira Primo de Oliveira, no cargo de 
Agente de Serviços Gerais, conforme Portaria n. 017/2021, de 09/04/2021 (fl. 15), com 
efeitos retroativos a partir de 01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam de Moura, 
Gestora do FUNPREPI do Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal em 
cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 
1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 
última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais), assim discriminados: 

Composição da última remuneração – março de 2021 Valores 

Salário base* R$ 1.188,00 

Anuênio (25) 3%** limitado a 75% R$ 891,00 

 Total R$ 2.079,00 

*contracheque (f. 21) 
** art. 148, Lei Mun. Nº 622/909 (biblioteca TCM-GO) 

3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 
Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 

                                                           
9 Lei Municipal nº 622/90: Art. 148 – ao funcionário será concedida, por ano de efetivo serviço público, até o 

limite de 75% (setenta e cinco por cento), gratificação adicional de 03% (três por cento) sobre o vencimento 

ou a remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sus computação para fins de novos 

cálculos de idêntico remédio. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04777/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03431/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04777/2021 
Município : Piracanjuba 
Órgão : FUNPREPI 
Período : 2021 
Prefeito : Claudiney Antônio Machado 
CPF : 565.767.651-34 
Gestora : Fabiana Estevam de Moura 
CPF : 908.646.031-34 
Interessada  : Neuza de Fatima Ferreira Vieira 
CPF     : 565.781.211-53 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos  
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS PROPORCIONAIS PELA MÉDIA. 
2 – INEXISTE PARIDADE. 3 – REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados 
proporcionalmente, com amparo no inc. III do § 
1º do art. 40 da Constituição Federal, bem como 
foi considerada no cálculo a média aritmética 
simples das maiores remunerações, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04777/2021
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todo o período contributivo, conforme art. 1º da 
Lei n. 10.887/2004. 
2 – Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos.  

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos proporcionais pela média à 
senhora Neuza de Fatima Ferreira Vieira, no cargo de Agente de Serviços Gerais, 
conforme Portaria n. 014/2021, de 05/04/2021 (fl. 26v), com efeitos retroativos a partir de 
01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam de Moura, Gestora do FUNPREPI do 
Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. 
III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos proporcionais pela média à senhora Neuza de Fatima Ferreira Vieira, no 
cargo de Agente de Serviços Gerais, conforme Portaria n. 014/2021, de 05/04/2021 (fl. 
26v), com efeitos retroativos a partir de 01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam 
de Moura, Gestora do FUNPREPI do Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal 
em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do 
art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

2.  informar que os proventos foram fixados proporcionalmente, tendo como 
base a média aritmética simples das maiores remunerações percebidas pela servidora, 
no valor de R$1.212,10 (um mil, duzentos e doze reais e dez centavos), assim 
discriminados: 

Composição da última remuneração – março de 2021 Valores 

Salário base* R$ 1.100,00 

Anuênio (20) 3%** limitado a 75% R$ 660,00 

 Total R$ 1.760,00  

*contracheque (f. 10) 
** art. 148, Lei Mun. Nº 622/9010 (biblioteca TCM-GO) 
 

Valor atribuído à média aritmética simples das maiores 
remunerações* 

R$ 1.418,77 

*planilha (f. 11/12) 
 

Proporção ao tempo de contribuição 25,63/30 avos 

Base de cálculo – média aritmética  R$ 1.418,77 

Valor atribuído com aplicação da proporção ao tempo de 
contribuição  

R$ 1.212,10 

3. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 
ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 

                                                           
10 Lei Municipal nº 622/90: Art. 148 – ao funcionário será concedida, por ano de efetivo serviço público, até o limite de 

75% (setenta e cinco por cento), gratificação adicional de 03% (três por cento) sobre o vencimento ou a remuneração do 

respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sus computação para fins de novos cálculos de idêntico remédio. 

http://www.tcm.go.gov.br/


 
 

 

Edição n° 1628 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 25 de agosto de 2021, publicação quinta-feira, 26 de 

agosto de 2021. Página 74 de 91 

www.tcm.go.gov.br 

conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

4. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04778/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 03433/2021 - Primeira Câmara 

 
Processo : 04778/2021 
Município : Piracanjuba 
Órgão : FUNPREPI 
Período : 2021 
Prefeito : Claudiney Antônio Machado 
CPF : 565.767.651-34 
Gestora : Fabiana Estevam de Moura 
CPF : 908.646.031-34 
Interessado  : Edson Rodrigues da Costa 
CPF     : 132.599.111-20 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos  
 

APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS PROPORCIONAIS PELA MÉDIA. 
2 – INEXISTE PARIDADE. 3 – REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados 
proporcionalmente, com amparo no inc. III do § 
1º do art. 40 da Constituição Federal, bem como 
foi considerada no cálculo a média aritmética 
simples das maiores remunerações, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo, conforme art. 1º da 
Lei n. 10.887/2004. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04778/2021
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2 – Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos.  

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos proporcionais pela média ao 
senhor Edson Rodrigues da Costa, no cargo de Técnico de Radiologia, conforme 
Portaria n. 015/2021, de 05/04/2021 (fl. 14v), com efeitos retroativos a partir de 
01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam de Moura, Gestora do FUNPREPI do 
Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. 
III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos proporcionais pela média ao senhor Edson Rodrigues da Costa, no cargo 
de Técnico de Radiologia, conforme Portaria n. 015/2021, de 05/04/2021 (fl. 14v), com 
efeitos retroativos a partir de 01/04/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam de Moura, 
Gestora do FUNPREPI do Município de Piracanjuba, remetido a este Tribunal em 
cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 
1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007; 

2.  informar que os proventos foram fixados proporcionalmente, tendo como 
base a média aritmética simples das maiores remunerações percebidas pelo servidor, no 
valor de R$2.039,20 (dois mil, trinta e nove reais e vinte centavos), assim discriminados: 

Composição da última remuneração – março de 2021 Valores 

Salário base* R$ 1.188,00 

Anuênio (25) 3%** limitado a 75% R$ 891,00 

 Total R$ 2.079,00  

*contracheque (f. 10) 
** art. 148, Lei Mun. Nº 622/9011 (biblioteca TCM-GO) 
 

Valor atribuído à média aritmética simples das maiores 
remunerações* 

R$ 3.506,62 

*planilha (f. 11/12) 
 

Proporção ao tempo de contribuição 34,33/35 avos  

Base de cálculo – última remuneração  R$ 2.079,00 

Valor atribuído com aplicação da proporção ao tempo de 
contribuição  

R$ 2.039,20  

3. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 
ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

4. devolver os presentes autos à origem. 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

                                                           
11 Lei Municipal nº 622/90: Art. 148 – ao funcionário será concedida, por ano de efetivo serviço público, até o limite de 

75% (setenta e cinco por cento), gratificação adicional de 03% (três por cento) sobre o vencimento ou a remuneração do 

respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sus computação para fins de novos cálculos de idêntico remédio. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 
de 2021. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 04815/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03436/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04815/2021 
Município : Piracanjuba 
Órgão : FUNPREPI 
Período : 2021 
Prefeito : Claudiney Antônio Machado 
CPF : 565.767.651-34 
Gestora : Fabiana Estevam de Moura 
CPF : 908.646.031-34 
Interessado  : Antônio Domingos Nascimento 
CPF     : 521.973.281-15 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos  
 

APOSENTADORIA. COMPULSÓRIA. 1 - 
PROVENTOS PROPORCIONAIS PELA MÉDIA. 
2 – INEXISTE PARIDADE. 3 - REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados 
proporcionalmente, com amparo no inc. III do § 
1º do art. 40 da Constituição Federal, bem como 
foi considerada no cálculo a média aritmética 
simples das maiores remunerações, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo, conforme art. 1º da 
Lei n. 10.887/2004. Houve o atendimento do 
requisito de 75 (setenta e cinco) anos de idade 
do servidor, na forma da LC n. 152/2015. 
2 – Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria compulsória com proventos proporcionais pela média ao 
senhor Antônio Domingos Nascimento, no cargo de Guarda, conforme Portaria n. 
009/2021, de 02/02/2021 (fl. 15), com efeitos retroativos a partir de 20/12/2021, editada 
pela sra. Fabiana Estevam de Moura, Gestora do FUNPREPI do Município de 
Piracanjuba, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 
da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 
15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria compulsória 
com proventos proporcionais pela média ao senhor Antônio Domingos Nascimento, 
no cargo de Guarda, conforme Portaria n. 009/2021, de 02/02/2021 (fl. 15), com efeitos 
retroativos a partir de 20/12/2021, editada pela sra. Fabiana Estevam de Moura, Gestora 
do FUNPREPI do Município de Piracanjuba, tudo em consonância com o disposto no 
inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei 
Estadual n. 15.958/2007; 

2.  informar que os proventos foram fixados proporcionalmente, tendo como 
base a última remuneração percebida pelo servidor, no valor de R$1.605,59 (um mil, 
seiscentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), assim discriminados: 

Composição da última remuneração – novembro de 2020 Valores 

Salário base* R$ 1.045,00 

Anuênio (25) 3%** limitado a 75% R$ 783,75 

Total R$ 1.828,75 

*contracheque (f. 10) 
** art. 148, Lei Mun. Nº 622/9012 (biblioteca TCM-GO) 

Valor atribuído à média aritmética simples das maiores 
remunerações* 

R$ 2.051,92 

*planilha (f. 12) 

Proporção ao tempo de contribuição* 30.71/35 avos 

Base de cálculo – última remuneração R$ 1.828,75 

Valor atribuído com aplicação da proporção ao tempo 
de contribuição (adicionado complemento salário-
mínimo) 

R$ 1.605,59 

*certidão tempo de contribuição (f. 10/11) – 30 anos, 08 meses e 18 dias 
 
3. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 

ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

 
4.  observar que o descumprimento do prazo para a protocolização do ato não 

ensejará aplicação de multa, visto que o atraso não prejudicou a análise da legalidade do 
ato concessório da aposentadoria, bem como não resultou em prejuízo ao interesse 

                                                           
12 Lei Municipal nº 622/90: Art. 148 – ao funcionário será concedida, por ano de efetivo serviço público, até o limite de 75% (setenta e 

cinco por cento), gratificação adicional de 03% (três por cento) sobre o vencimento ou a remuneração do respectivo cargo de provimento 
efetivo, vedada a sus computação para fins de novos cálculos de idêntico remédio. 
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público e ao exercício do controle externo, conforme § 3º do art. 17 da DN-TCMGO n. 
05/2019; 

 
5.  alertar os responsáveis para que observem que o prazo para protocolizar a 

documentação relativa a atos de aposentadoria perante este Tribunal em meio físico é de 
até 30 dias após o encerramento do mês de sua respectiva concessão, nos termos do 
inc. II do art. 7º da IN-TCMGO n. 10/2015; 

 
6. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
PIRES DO RIO 
 
 

Processo - 04317/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 03440/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo : 04317/2021 
Município : Pires do Rio 
Órgão : FPS 
Período : 2021 
Prefeita : Maria Aparecida Marasco Tomazini 
CPF : 694.821.361-87 
Gestor : Ademir Neto de Assunção 
CPF : 198.355.741-20 
Interessada  : Sônia Rosa de Oliveira Nassar 
CPF     : 267.143.371-91 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos  
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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APOSENTADORIA. VOLUNTÁRIA. 1 - 
PROVENTOS INTEGRAIS. 2 - PARIDADE 
TOTAL. 3 - REGISTRO PELA LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados integralmente, 
com base na regra de transição regida pelo art. 
6º da EC 41/2003, para servidores que 
ingressaram em cargo efetivo no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003; 
2 - Conforme art. 7º da EC 41/2003, os 
proventos de aposentadoria serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria voluntária com proventos integrais à senhora Sônia Rosa de 
Oliveira Nassar, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais III, conforme Portaria n. 
017/2021, de 10/03/2021 (fl. 22), com efeitos retroativos a partir de 01/03/2021, editada 
pelo sr. Ademir Neto de Assunção, Gestor do FPS do Município de Pires do Rio, 
remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição 
Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1.  registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária com 
proventos integrais à senhora Sônia Rosa de Oliveira Nassar, no cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais III, conforme Portaria n. 017/2021, de 10/03/2021 (fl. 22), com efeitos 
retroativos a partir de 01/03/2021, editada pelo sr. Ademir Neto de Assunção, Gestor do 
FPS do Município de Pires do Rio, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto 
no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da 
Lei Estadual n. 15.958/2007; 

 
2.   informar que os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a 

última remuneração percebida no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor 
de R$1.646,90 (um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), assim 
discriminados: 

Composição da última remuneração –  fevereiro de 2021 Valores 

Salário base* R$ 1.176,36 

Adicional de tempo de serviço (04) 10%** R$ 470,54  

 Total R$ 1.646,90   

*contracheque (f. 09 v.) 
**art. 85, da Lei Complementar n. 004/1991 (biblioteca TCM-GO) 

 
3. informar que a paridade será total, conforme art. 7º da Emenda 

Constitucional n. 41/2003, ou seja, os proventos serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; 

4.  devolver os presentes autos à origem. 
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À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
RIO VERDE 
 
 

Processo - 05386/2021 
 

 
ACÓRDÃO Nº 03478/2021 - Primeira Câmara 

 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE 
COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. 1. 
Registro pela legalidade. Atendimento aos 
requisitos constitucionais e legais. 2. Proventos 
Proporcionais. 3. Paridade total.  Voto 
convergente com á SAP. 
 

Trata-se do procedimento de apreciação, para fins de registro, do ato 
de concessão de aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais em 
favor de Wilma Barros De Oliveira, no cargo Professora PEB III, baseado no Ato/Portaria 
nº 69/2021 de 05/04/2021 (f.53), com efeitos retroativos a partir de 01/04/2021, exarado 
por Alexandre Silva Macedo, gestor do Rio Verde - Iparv - Prev, nos termos do art. 71, III, 

 
PROCESSO  

 
: 

 
05386/21 

ÓRGÃO/ENTIDADE : RIO VERDE - IPARV - PREV 
NATUREZA  : CONCESSÃO DE APOSENTADORIA  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : ALEXANDRE SILVA MACEDO (GESTOR DO RIO 

VERDE - IPARV - PREV) 
CPF – RESPONSÁVEL 
1 

: 844.792.641-91 

RESPONSÁVEL 2 : PAULO FARIA DO VALE (PREFEITO) 
CPF – RESPONSÁVEL 
2 

: 321.378.776-00 

INTERESSADO/CPF : WILMA BARROS DE OLIVEIRA/CPF 854.810.091-53 

http://www.tcm.go.gov.br/
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da CRFB/88 c/c art. 1º, IV e art. 21, II, da Lei Estadual nº15.958/2007. 
        Acorda, O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros 

integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no Voto do Relator 
no sentido de: 

17. Registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria voluntária por idade 
com proventos proporcionais em favor de Wilma Barros De Oliveira, no cargo 
Professora PEB III, baseado no Ato/Portaria nº 69/2021 de 05/04/2021 (f.53), 
com efeitos retroativos a partir de 01/04/2021, exarado por Alexandre Silva 
Macedo, gestor do Rio Verde - Iparv - Prev, nos termos do art. 71, III, da 
CRFB/88 c/c art. 1º, IV e art. 21, II, da Lei Estadual nº15.958/2007. 
 

18. Informar que os proventos foram fixados proporcionalmente ao tempo de 
contribuição com base na média aritmética no valor de R$ 4.208,13, incluído o 
complemento constitucional para o alcance do salário-mínimo vigente, em 
obediência ao art. 40, § 3º c/c art. 201, § 2º da CRFB/88. 

 

Proporção ao tempo de contribuição 21,715/30 avos  

Base de cálculo – média aritmética  R$ 5.813,66 

Valor atribuído com aplicação da proporção ao tempo de 
contribuição  

R$ 4.208,13 

 
19. Informar que inexiste paridade 

de vencimentos entre os servidores ativos ocupantes do mesmo cargo e o 
presente beneficiário, sendo devidos somente os reajustes anuais para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, conforme 
art. 40, § 8º da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

20. Devolver os presentes autos á 
origem. 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de 
Julho de 2021. 

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

José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

 
 
TRES RANCHOS 
 
 

Processo - 05143/2021 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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ACÓRDÃO Nº 03443/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo : 05143/2021 
Município : Três Ranchos 
Órgão : IPASTRE 
Período : 2021 
Prefeito : Hugo Deleon de Carvalho Costa 
CPF : 946.556.851-15 
Gestor : Marcos Antônio Alves do Nascimento 
CPF : 576.607.191-49 
Interessado  : Aelton Flor de Oliveira 
CPF    : 007.087.811-01 
Assunto : Aposentadoria 
Relator : Francisco José Ramos 

 
APOSENTADORIA. 1 – INVALIDEZ COM 
PROVENTOS PROPORCIONAIS. 2 – INEXISTE 
PARIDADE. 3 - REGISTRO PELA 
LEGALIDADE. 
1 - Os proventos foram fixados 
proporcionalmente, com base no inc. I do § 1º do 
art. 40, na redação dada pela EC 41/2003, pois o 
ingresso em cargo efetivo no serviço público se 
deu até 31/12/2003 e a invalidez decorre de 
doença não especificada em lei, bem como foi 
considerada no cálculo a média aritmética 
simples das maiores remunerações, conforme 
art. 1º da Lei n. 10.887/2004. 
2 - Conforme § 8º do art. 40 da CRFB/1988, 
deverá ser assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real dos proventos. 

 
Tratam os autos do procedimento de apreciação para fins de registro do ato que 

concede aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais pela média ao 
senhor Aelton Flor de Oliveira, no cargo de Trabalhador Braçal – Nível 1, conforme 
Decreto n. 140/2021, de 03/05/2021 (fl. 18), editado pelo sr. Hugo Deleon de Carvalho 
Costa, Prefeito do Município de Três Ranchos, remetido a este Tribunal em cumprimento 
ao disposto no inc. III do art. 71 da Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II 
do art. 21 da Lei Estadual n. 15.958/2007. 

 Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes de sua Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

1. registrar pela legalidade o ato que concede aposentadoria por invalidez 
com proventos proporcionais pela média ao senhor Aelton Flor de Oliveira, no cargo 
de Trabalhador Braçal – Nível 1, conforme Decreto n. 140/2021, de 03/05/2021 (fl. 18), 
editado pelo sr. Hugo Deleon de Carvalho Costa, Prefeito do Município de Três 
Ranchos, remetido a este Tribunal em cumprimento ao disposto no inc. III do art. 71 da 
Constituição Federal c/c o inc. IV do art. 1º, e o inc. II do art. 21 da Lei Estadual n. 
15.958/2007; 
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2.  informar que os proventos foram fixados proporcionalmente, no valor de 
R$1.100,00 (salário mínimo nacional vigente à época), já incluído o complemento 
constitucional, tendo como base a média aritmética simples das maiores remunerações 
percebidas pela servidora; 

3.  alertar que por se tratar de proventos fixados no valor do salário mínimo 
nacional – garantia insculpida no inc. VII do art. 7º e § 3º do art. 39 da CF/1988 e inc. I do 
§ 4º do art. 1º da Lei Federal n. 10.887/2004, não foi verificada a adequação da forma de 
cálculo e das verbas consideradas na composição dos proventos com o ordenamento 
jurídico, nos termos do inc. V e § 5º do art. 17 da DN n. 005/2019; 

4. informar que inexiste paridade de vencimentos entre os servidores ativos 
ocupantes do mesmo cargo e o presente beneficiário, sendo devidos somente os 
reajustes anuais para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real dos proventos, 
conforme § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com as modificações proferidas pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003; 

5. devolver os presentes autos à origem. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de Julho 

de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira 
Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Américo da Costa Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 
 
 

Processo - 01170/2020 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RA Nº 00122/2021 - Técnico Administrativa 

 
Referenda a deliberação de vitaliciamento do 
servidor José Américo da Costa Júnior no cargo 
de Procurador de Contas do Ministério Público 
de Contas que atua no TCMGO. 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

(TCMGO), pelos integrantes de seu Plenário, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, com fundamento no artigo 80 da Constituição Estadual e no inciso XII do art. 
10 do Regimento Interno do TCMGO, e 
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Considerando que os presentes autos de nº 01170/2020 estão 
devidamente instruídos, nos termos da Resolução – MP nº 003/16 e dos arts. 23 a 28 da 
Resolução Administrativa nº0072, de 21 de outubro de 2009, que regulamenta o Estágio 
Probatório no âmbito deste Tribunal de Contas; 

Considerando que o Colégio de Procuradores do Ministério Público de 
Contas que atua no TCMGO deliberou pelo vitaliciamento do Procurador de Contas, José 
Américo da Costa Júnior, conforme Despacho nº 1202/2021; 

Considerando toda a documentação acostada ao processo de nº 
01170/2020, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1°  Referendar a deliberação do Colégio de Procuradores do Ministério 

Público de Contas que atua no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 
(TCMGO) pelo vitaliciamento do servidor José Américo da Costa Júnior no cargo de 
Procurador de Contas. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no Diário 

Oficial de Contas, devendo ser publicada também no Diário Oficial do Estado. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 18 de Agosto de 
2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, 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 José Gustavo Athayde. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Francisco José Ramos: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Fabricio Macedo Motta, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 
Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz 
de Queiroz. 
 
 
Processo - 06388/2020 
 

 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RA Nº 00124/2021 - Técnico Administrativa 

 
Retifica a Resolução Administrativa nº 
002/21, de 3 de fevereiro de 2021, que 
concedeu aposentadoria voluntária ao 
servidor João Soares de Carvalho. 
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O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 
(TCMGO), no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente as que lhe 
conferem o artigo 80 da Constituição Estadual e o inciso XX do artigo 1º da Lei Estadual 
nº 15.958/2007 (Lei Orgânica do TCMGO), e  

 
Considerando que o TCMGO editou a Resolução Administrativa RA – 

TCMGO nº 002/21, de 3 de fevereiro de 2021, publicada em 4 de fevereiro de 2021, por 
meio da qual foi concedida aposentadoria voluntária ao servidor João Soares de 
Carvalho, no cargo de Técnico de Controle Externo, Classe D, Padrão 1, com proventos 
fixados de forma integral e paridade plena, com fundamento no artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005; 

 
Considerando que, por intermédio da Informação nº 252/21, a Divisão de 

Recursos Humanos (DRH) noticiou sobre a necessidade de se retificar a RA nº 002/21, 
tendo em vista que, pela Resolução Administrativa RA – TCMGO nº 109/2021, de 7 de 
julho de /2021, foi concedida progressão funcional ao servidor, que alterou seu estágio na 
carreira da Classe D, Padrão 1, para Classe D, Padrão 2, com data retroativa a 
1º/2/2021, data anterior a sua aposentadoria; 

Considerando que a Advocacia Setorial deste Tribunal manifestou-se 
favoravelmente à retificação do ato concessório da aposentadoria em análise, nos termos 
do Despacho ADSET nº 160/2021; 

 
Considerando que a Divisão de Finanças e Contabilidade, por intermédio 

do Despacho nº 117/2021, declarou que a despesa relativa à retificação pretendida tem 
adequação financeira e orçamentária; 

 
Considerando que o Controle Interno deste Tribunal anuiu com a alteração 

proposta pela DRH, conforme teor do Despacho nº 375/2021; e 
 
Considerando a documentação integrante dos autos de nº 06388/2020, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  Retificar a Resolução Administrativa RA nº 002/21, de 3 de 

fevereiro de 2021, para conceder aposentadoria voluntária ao servidor João Soares de 
Carvalho, no cargo de Técnico de Controle Externo, Classe D, Padrão 2, com proventos 
fixados de forma integral e paridade plena, com fundamento no artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. 

 
Art. 2º  Os efeitos da retificação a que se refere o art. 1º desta Resolução 

retroagirão a 4 de fevereiro de 2021, data de publicação da RA nº 002/21. 
 
Art. 3º  Incumbe à Superintendência de Secretaria cientificar o servidor e 

publicar este ato no Diário Oficial do Estado. 
 
Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de Agosto de 
2021. 
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Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, 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 José Gustavo Athayde. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 
Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz 
de Queiroz. 
 
 
Processo - 10394/2020 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA – TCMGO Nº   00123/2021 
 

Aprova o Plano Estratégico do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCMGO) para o período de 2021 
a 2024. 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 
(TCMGO), no uso das atribuições legais e regimentais, especialmente as que lhe 
conferem o artigo 80 da Constituição Estadual e o inciso X do art. 70 do Regimento 
Interno deste Tribunal, e 

Considerando que o Planejamento Estratégico é um método de formulação 
e execução de estratégias organizacionais para o alcance da uma visão de futuro e um 
instrumento para a tomada de decisões atuais, que envolvem riscos futuros aos 
resultados esperados, por meio de uma reavaliação sistemática dos resultados 
alcançados; 

Considerando a necessidade de constante reavaliação da estratégia, de 
modo a assegurar que sua execução seja a mais assertiva para o alcance dos objetivos 
propostos;  

Considerando o caráter participativo do processo de elaboração do Plano 
Estratégico do TCMGO; 

Considerando que o Planejamento é desdobramento do caput do art. 37 da 
CF, relativamente ao princípio constitucional de eficiência pública, e da ação articulada 
com o Planejamento Governamental, conforme o art. 165 da CF; 

Considerando a manifestação da Assessoria Jurídica da Presidência, nos 
termos do Parecer JUR nº 669/2020, no sentido de que a minuta proposta possui amparo 
legal; e 

Considerando a documentação constante do processo nº 10394/2020, 
RESOLVE: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Art. 1º  Aprovar o Plano Estratégico do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás (TCMGO), para o período 2021 – 2024, na forma estabelecida no 
Anexo I desta Resolução. 

 
Art. 2º  Aprovar a realização das Reuniões de Avaliação da Estratégia 

(RAEs), anualmente, sob a direção de Conselheiro Supervisor, designado pela 
Presidência do TCMGO, com suporte da Divisão de Gestão Estratégica (DGE), e com 
representação de todas as Unidades do Tribunal, com a finalidade de apresentar os 
resultados alcançados e verificar a necessidade de reavaliar as estratégias utilizadas 
pelas áreas para consecução dos objetivos definidos no Plano. 

 
Art. 3º  Designar a Divisão de Gestão Estratégica (DGE) para acompanhar 

a execução do Plano Estratégico do Tribunal. 
 
Art. 4º  Determinar que conste nos impressos institucionais deste Tribunal 

a divulgação da missão e da visão do TCMGO, de forma a difundir e fomentar a cultura 
da Gestão Estratégica. 

 
Art. 5º Determinar que o Plano Estratégico em vigência seja disponibilizado 

para o público externo e interno no Portal do Planejamento Estratégico, no site 
institucional do TCMGO. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de Agosto de 
2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, 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 José Gustavo Athayde. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Francisco José Ramos: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Fabricio Macedo Motta, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 
Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz 
de Queiroz. 
 
 
Processo - 03895/2021 

 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RA Nº 00126/2021 - Técnico Administrativa 

 
Autoriza a cessão do servidor Marcelo de 
Alencar Vilela para a Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás. 
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O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 
(TCMGO), no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 80 
da Constituição Estadual e no inciso XXXVI do art. 70 do Regimento Interno do TCMGO, 
e 

Considerando o teor do Ofício nº 104/2021 – AASG/GP, por meio do qual o 
Excelentíssimo Senhor Lissauer Vieira, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás, solicita a cessão do servidor Marcelo de Alencar Vilela, matrícula funcional nº 
18.636, ocupante do cargo de Auditor de Controle Externo, Especialidade Jurídica, 
Classe A, Padrão 3, com ônus para o TCMGO; 

Considerando as manifestações favoráveis da Assessoria Jurídica da 
Presidência e do Controle Interno deste Tribunal, exaradas por intermédio do Parecer 
JUR nº 109/2021 e do Parecer CI nº 134/2021, respectivamente;  

Considerando que o artigo 71, da Lei Estadual nº 20.756, de 28 de janeiro 
de 2020, define a cessão como transferência temporária de exercício do servidor para 
órgão ou entidade que não integre o Poder Executivo estadual, inclusive para os Poderes 
da União, do Estado de Goiás ou de outros estados, do Distrito Federal ou dos 
municípios, para órgãos constitucionais autônomos, para consórcio público do qual o 
Estado de Goiás faça parte, ou ainda para entidades e organizações sociais;  

Considerando que nas hipóteses previstas no inciso III do art. 71 c/c o 
inciso III do art. 72 da Lei Estadual nº 20.756/2020 o ônus da cessão será do órgão 
cedente; e  

Considerando a documentação constante dos autos nº 03895/21, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  Autorizar a cessão do servidor Marcelo de Alencar Vilela, matrícula 

funcional nº 18.636, ocupante do cargo de Auditor de Controle Externo, Especialidade 
Jurídica, Classe A, Padrão 3, para prestar serviços na Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás, até 31 de dezembro de 2021, com ônus para o TCMGO, nos termos do inciso 
III do art. 71 c/c o inciso III do art. 72 da Lei Estadual nº 20.756/2020.  

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de Agosto de 
2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, 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 José Gustavo Athayde. 
 
Votação:Votaram(ou) com o Cons.Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz: Cons. Daniel 
Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 
Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
Votaram(ou) contra :  Cons.Francisco José Ramos. 
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Processo - 06753/2021 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA – TCMGO Nº00120/2021 
 

Declara a estabilidade no serviço público 
de servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de Goiás 
(TCMGO). 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

(TCMGO), pelos integrantes de seu Plenário, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, com fundamento no artigo 80 da Constituição Estadual e no inciso XII do art. 
10 do Regimento Interno do TCMGO, e 

Considerando a Lei nº 16.894, de 18 de janeiro de 2010 – Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás; 

Considerando a Resolução Administrativa RA nº 72/09, de 21 de outubro 
de 2009, que regulamenta o Estágio Probatório no âmbito do TCMGO; 

Considerando que os servidores abaixo relacionados atenderam aos 
requisitos estabelecidos no caput e no § 4º do art. 41 da Constituição Federal, conforme 
reconhecido pela Comissão de Avaliação de Desempenho, instituída pela Portaria nº 
227/13, deste Tribunal; 

Considerando o teor das Resoluções Administrativas integrantes dos autos 
de nº 06753/2021, por meio das quais foram homologadas as Avaliações de 
Desempenho dos servidores; e 

Considerando a manifestação favorável da Assessoria Jurídica da 
Presidência, conforme o teor do Parecer Jur nº 362/2021, 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º Declarar estáveis no serviço público os servidores ocupantes de cargos 
de provimento efetivo relacionados na tabela abaixo: 

Cargo: Auditor de Controle Externo  

Matrícula Nome Processo 
Estável no serviço 
público a partir de: 

18623-0 ANNELISE CARRILHO DE CASTRO  07708/18 1º/3/2021 

19255-0 ERIKA BARCELOS CORTES  13206/19 27/8/2021 

18614-0 CAROLINA MOURA DOMINGOS  07712/21 1º/3/2021 

18630-0 IVO TAKAO FUTIDA  07723/18 1º/3/2021 

19393-0 JEFERSON BERNARDES ROBERTO  13204/19 8/8/2021 

18632-0 
LUIZ PAULO SIMÔES FERREIRA 
BARBOSA 07698/18 1º/3/2021 

Art. 2º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos às datas estabelecidas no quadro constante no artigo 1º desta RA. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 18 de Agosto de 
2021. 
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Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Valcenôr Braz de queiroz. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, 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 José Gustavo Athayde. 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto Goulart, 
Cons. Francisco José Ramos, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Joaquim Alves de 
Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 07147/2021 

 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RA Nº 00125/2021 - Técnico Administrativa 

 
Referenda a celebração do Termo de 
Cooperação Técnica entre a Presidência do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCMGO) e o Tribunal de Contas do 
Estado do Amapá (TCE/AP), visando ao 
intercâmbio de informações e à transferência de 
tecnologia. 

 
O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

(TCMGO), no uso das atribuições legais e regimentais, com fundamento no art. 103 da 
Lei Estadual nº 15.958, de 18 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do TCMGO), e no inciso V 
do art. 10 do Regimento Interno do TCMGO, e 

 
Considerando o teor do Ofício nº 141/2021-PRESI/TCE/AP, pelo qual o Sr. 

Michel Houat Harb, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP), 
solicita a celebração de Termo de Cooperação Técnica para cessão, de forma não 
onerosa, do sistema SOPHOS, com o objetivo de aprimorar e desenvolver capacitações 
de servidores, dos jurisdicionados e da sociedade; 

 
Considerando que o intercâmbio e o compartilhamento de boas práticas 

por órgãos de controle possibilitam o fortalecimento e a integração da rede nacional de 
Tribunais de Contas; 

 
Considerando que a Superintendência de Informática do TCMGO informou 

haver viabilidade para a cessão ao TCE/AP do Sistema SOPHOS, desenvolvido pelo 
TCMGO, nos termos do Despacho nº 021/2021, e que já existe versão do referido 
sistema preparada para a exportação; 

 
Considerando que a Superintendência de Informática afirmou que já foram 

iniciados os procedimentos para a cessão do software ao Tribunal de Contas solicitante; 
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Considerando que as tratativas para a concretização da cessão do 
software em questão estão em estágio avançado, inclusive quanto à formalização e 
assinatura do correspondente Termo de Cooperação Técnica; e 

 
Considerando a manifestação favorável da Assessoria Jurídica da 

Presidência, conforme teor do Parecer Jur nº 401/2021, integrante dos autos nº 
07147/21, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º  Referendar a celebração do Termo de Cooperação Técnica entre a 

Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO) e o 
Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP), visando ao intercâmbio de 
informações e à transferência de tecnologia, mediante a disponibilização, ao TCE/AP, do 
Sistema SOPHOS, desenvolvido pelo TCMGO. 

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de Agosto de 
2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 
Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, 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 José Gustavo Athayde. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 

Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
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