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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 

 
 
ABADIA GOIAS 
 
 

Processo - 02693/2021 
 

Processo : 2693/21 

Município : ABADIA DE GOIÁS 

Órgão : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestora : SILMARA DE ABREU SILVA 

CPF : 329.219.931-04 

   
DESPACHO Nº 1108/2021 

 
 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 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de ABADIA DE 
GOIÁS, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de SILMARA DE ABREU 
SILVA: 
 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2020 
prestadas em 02/03/2021, fora do prazo. Importa destacar que a prestação de contas 
ocorreu na data em que foi cadastrada a demanda nº 45002 no Sistema Ticket, conforme 
preconiza o art. 1º, II, da IN TCMGO nº 001/2021. 
 Responsabilização: 

Responsável SILMARA DE ABREU SILVA 

CPF 329.219.931-04 

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. 
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Período da conduta 2020 

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. 10, 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 SILMARA DE ABREU SILVA 

CPF 329.219.931-04 

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. 

 Caso seja necessário o reenvio eletrônico (por meio da internet via 
analisador web) das informações da prestação de contas deverá ser observado o 
disposto no art. 18 da IN TCM nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser 
protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 
 
 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 30 de 
agosto de 2021. 
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Daniele Pinheiro Viana Célio Roberto de Almeida 

Chefe de Divisão Secretário de Controle Externo 
 
 
AGUA FRIA GOIAS 
 
 

Processo - 18959/2017 
 

ACÓRDÃO Nº 04502/2021 - TRIBUNAL PLENO 
 

PROCESSO Nº  : 18959/2017 
MUNICÍPIO   : ÁGUA FRIA DE GOIÁS 
ÓRGÃO   : PODER EXECUTIVO 
PERÍODO  : 2017/2019 
RESPONSÁVEL 1  : JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA NETO (PREFEITO) 
CPF Nº    : 608.412.306-68 
RESPONSÁVEL 2 : ALESSANDRA XAVIER DA ROCHA (GESTORA DO FMS) 
CPF Nº   : 001.552.201-60 
RESPONSÁVEL 3 : ALAN RIBEIRO DE ANDRADE (SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO) 
CPF Nº   : 386.026.521-00 
ASSUNTO      : REPRESENTAÇÃO  
RELATOR      : CONSELHEIRO SÉRGIO ANTÔNIO CARDOSO DE QUEIROZ 
REPRESENTANTE DO MPC : JOSÉ AMÉRICO DA COSTA JÚNIOR  
   

REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES 
DETECTADAS. CONHECIMENTO. APLICAÇÃO 
DE MULTAS. INSTAURAÇÃO EM APARTADO 
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE), 
em relação à constatação de provável prejuízo 
ao erário, em virtude do acúmulo de jornadas de 
trabalhos impeditivas de sua execução, ainda 
que haja compatibilidade de horários, uma vez 
que não se deve perder de vista os parâmetros o 
intervalo intrajornada obrigatório e já 
reconhecido como necessário pelo STJ e STF. 
ALERTAS. DETERMINAÇÕES 
- fracionamento de despesa por parte do Fundo 
Municipal de Saúde-FMS e do Poder Executivo, 
referente à aquisição de materiais de construção 
para reparos/manutenção de prédios públicos 
junto à empresa Construmattos Materiais de 
Construção; 
- o Gestor do Poder Executivo não responde aos 
questionamento e requerimentos dos 
vereadores, impedindo a atuação fiscalizatória 
dos Edis; 
- desvio de função dos servidores comissionados 
Cláudio Pinheiro Bezerra e Edilene Mendes de 
Sousa Carvalho, nomeados para o exercício de 
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funções rotineiras da Administração, que não se 
caracterizam como de chefia, direção ou 
assessoramento, em violação ao art. 37, II e V, 
da CF/88; 
- remuneração em duplicidade do servidor Alan 
Ribeiro de Andrade, cedido ao Município de 
Água Fria de Goiás com ônus para o órgão 
cedente; 
- nomeação de Alessandra Xavier da Rocha e 
Aurélio Xavier da Rocha para ocupar cargos de 
livre provimento – Secretária de Saúde e 
Secretário de Obras e Serviço Público, 
respectivamente - em razão da relação de 
parentesco; 
 

VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam de  
REPRESENTAÇÃO, apresentada pelo Sr. Laércio de Carvalho Alves, Vereador do 
Município de Água Fria de Goiás, em desfavor do Prefeito, Sr. José Eduardo Oliveira 
Neto, relatando supostas  irregularidades na gestão dos recursos públicos em 2017. 

Em síntese, são mencionadas as seguintes ilicitudes: 
1. vícios nos contratos de informática (R$160.000,00), de 

combustíveis (valor superior a R$80.000,00), de locação de veículos (valor superior a 
R$100.000,00), de fornecimento de merenda escolar (R$127.000,00), de show artístico, 
de locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher e de 
prestadores de serviços por meio de credenciamentos; 

2. utilização de veículos em finalidade diversa do interesse público; 
3. contratação de servidores com aparente finalidade de burla à 

exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público e com desvio de 
função; 

4. duplo pagamento de remuneração à servidor cedido ao Município;  
5. prática de Nepotismo;  
6. realização irregular de Processo Seletivo Simplificado;  
7. uso de máquinas, de caminhões, de combustíveis e de funcionários 

públicos para executar obra de pavimentação com cascalho de modo a beneficiar 
propriedade do Prefeito; 

8. utilização pelo bioquímico Fausto Freitas, pelo Laboratório Bio 
Freitas e pelo odontólogo Marcelo de Barros Basso, com a conivência da Secretária de 
Saúde, da estrutura do Hospital Municipal de Água Fria de Goiás com a finalidade de 
obter lucro;  

9. inércia do Prefeito em responder aos questionamentos e aos 
requerimentos dos vereadores, de forma a dificultar a atuação fiscalizatória dos edis; 

10. gastos excessivos com festividades e sem autorização legal 
(“Cavalgada das Patroas”, “Sábado de Aleluia” e “Arraiá Pa Tu Dançar”); 

11. realização de despesas com publicidade com o objetivo de 
autopromoção; 

12. irregularidades nas contratações de aquisição de material de 
construção (R$120.000,00). 

 ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, nos termos do voto do Relator: 

 
I – CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, em razão do preenchimento 

dos requisitos de admissibilidade previstos no RI-TCMGO;  
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II – CONSIDERÁ-LA: 
a.  PARCIALMENTE PROCEDENTE, em decorrência das 

irregularidades indicadas no achado no 3 - referente ao Gestor do Poder Executivo não 
responder aos questionamento e requerimentos dos vereadores, impedindo a atuação 
fiscalizatória dos Edis-, e afastadas nos achados nos 1, 2, 4 e 5;  

b. PROCEDENTE a alegação de fracionamento de despesa por parte 
do Fundo Municipal de Saúde-FMS e do Poder Executivo, quanto à aquisição de 
materiais de construção para reparos/manutenção de prédios públicos junto à empresa 
Construmattos Materiais de Construção; 

c. PROCEDENTE quanto: 
c.1. ao desvio de função dos servidores comissionados Cláudio Pinheiro 

Bezerra e Edilene Mendes de Sousa Carvalho, nomeados para o exercício de funções 
rotineiras da Administração, que não se caracterizam como de chefia, direção ou 
assessoramento, em violação ao art. 37, II e V, da CF/88; 

c.2. à remuneração em duplicidade do servidor Alan Ribeiro de 
Andrade, cedido ao Município de Água Fria de Goiás com ônus para o órgão cedente; 

c.3. à nomeação de Alessandra Xavier da Rocha e Aurélio Xavier da 
Rocha para ocupar cargos de livre provimento – Secretária de Saúde e Secretário de 
Obras e Serviço Público, respectivamente - em razão da relação de parentesco; 

 
d. NÃO PROCEDENTE quanto: 
d.1. à prática de nepotismo em relação ao Sr. João Francisco Xavier da 

Silva e à Sra. Marina Ribeiro, por não integrarem a folha de pagamento do Poder 
Executivo Municipal, bem como em relação à Sra. Joseane Xavier, visto que a relação de 
parentesco não se insere nos casos de vedação da Súmula Vinculante nº 13; 

d.2. ao desvio de função dos servidores efetivos Beni Rodrigues de 
Souza e Andreza Gomes Guimarães, visto a ausência de provas para configurar a 
irregularidade; 

 
III – APLICAR AS SEGUINTES MULTAS ao Sr. José Eduardo 

Oliveira Neto, nos termos do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 (LO TCMGO) e art. 
237 do RI TCMGO, na forma abaixo: 

 
MULTA Nº 01 

Responsável 
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA NETO (01/01/2017 até os dias 
atuais), CPF nº 608.412.306-68, Chefe e Gestor do Poder 
Executivo de Água Fria de Goiás. 

Achado Negativa em enviar os balancetes à Câmara Municipal e em 
permitir o acesso à documentação contábil-financeira do 
município. 

Conduta Deixar de enviar os balancetes à Câmara Municipal e negar o 
acesso à documentação contábil-financeira do município. 

Período da conduta 2017 

Nexo de 
causalidade 

A falta de envio dos balancetes à Câmara Municipal e a negativa 
de acesso à documentação contábil-financeira resultou no 
descumprimento de obrigação legal imposta ao Chefe do Poder 
Executivo. 

Culpabilidade 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da omissão do ato que praticara e que era exigível 
conduta diversa daquela que ele adotou, pois deveria ter tomado 
providências no sentido de enviar os balancetes à Câmara 
Municipal e de permitir pleno acesso à documentação contábil-
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financeira do município, em vez de negá-los. 

Dispositivo legal 
violado 

Arts. 31 e 37 da Constituição Federal; art. 77 da Constituição do 
Estado de Goiás e Lei Federal nº 12.527/2011. 

Encaminhamento 
Multa de R$2.500,00, 25% de R$10.000,00, com base no art. 47-
A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCMGO. 

 
 

MULTA Nº 02 

Responsável JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA NETO, CPF nº 608.412.306-68, 
Prefeito de Água Fria de Goiás 

Conduta Não utilizar a devida modalidade de procedimento licitatório, 
bem como não observar as regras atinentes à licitação previstas 
na legislação, permitindo o fracionamento de despesas com a 
aquisição de materiais de construção para reparos/manutenção 
de prédios públicos. 

Período da conduta  2017 

Nexo de Causalidade  Ao firmar contratos de prestação de aquisição sem a adoção de 
cautelas e observância das normas legais e limites de valores 
para licitação, ocorreu o fracionamento de despesas, gerando 
violações à Lei n. 8.666/93. 

Culpabilidade Constatou-se culpa contra a legalidade, uma vez que 
o dano resulta da violação de obrigação legal e normativa. 
Ademais, é razoável afirmar que era possível aos responsáveis 
terem consciência da ilicitude de que todas as contratações de 
aquisição de materiais de construção estavam fracionadas, pois 
se espera que os gestores envolvidos nas contratações públicas 
tenham ciência do limite de valor e do risco de fracionamento 
das despesas realizadas via dispensa de licitação. 
 

Dispositivo violado  artigos 23, § 5º; 24, inciso II; da Lei n. 8.666/93. 
 

Encaminhamento Aplicar multa no valor de R$1.000,00, que corresponde a 10% 
de R$10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso XVI, da Lei 
Estadual nº 15.958/07 (Lei Orgânica do TCMGO). 

 
MULTA Nº 03 

Responsável 
José Eduardo Oliveira Neto, CPF nº 608.412.306-
68,  Prefeito de Água Fria de Goiás 

Conduta 

Nomear e permitir que os servidores 
comissionados Cláudio Pinheiro Bezerra e 
Edilene Mendes de Sousa Carvalho para o 
exercício de funções rotineiras da Administração, 
que não se caracterizam como de chefia, direção 
ou assessoramento, com burla à regra 
constitucional de concurso público, em violação 
ao art. 37, II e V, da CF/88; 

Período da 
Conduta 

2018/2019 

Nexo de 
Causalidade 

como prefeito de Água Fria de Goiás, detêm 
competência para nomear servidores para cargos 
de livre provimento nos órgãos, autorizando, 
portanto, a contratação de comissionado para a 
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MULTA Nº 04 

 
 

MULTA Nº 05 

execução de tarefas de natureza técnica, com 
inobservância da norma contida no art. 37, II e V, 
da CF/88 configurando ato de gestão ilegal, 
ilegítimo e antieconômico, constituindo um ilícito 
administrativo; 

Culpabilidade 

é razoável afirmar que era possível à responsável 
ter consciência da ilicitude do ato que praticara e 
que era exigível conduta diversa daquela que ela 
adotou, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam. Mesmo alertado da irregularidade, 
esta se manteve por todo o mandato do 
responsável; 

Dispositivo legal violado Art. 37, II e V, da CF/88. 

Encaminhamento 
R$1.000,00 (mil reais) -  alíquota de 10% - com 
base no art. 47-A, X, da Lei Estadual nº 
15.958/07 (R$10.000,00). 

Responsável 
José Eduardo Oliveira Neto, CPF nº 608.412.306-
68, Prefeito de Água Fria de Goiás 

Conduta 
remunerar em duplicidade o servidor Alan Ribeiro 
de Andrade, cedido ao Município de Água Fria de 
Goiás com ônus para o órgão cedente; 

Período da 
Conduta 

2017 

Nexo de 
Causalidade 

como gestor do Executivo municipal é 
responsável pelos gastos da Prefeitura, 
autorizando, portanto, o pagamento de subsídios 
a agente político à disposição do Município com 
ônus para o órgão cedente, resultando no 
acúmulo indevido de remunerações, sem 
contraprestação de serviço, causando prejuízos 
ao erário municipal, configurando, portanto, ato 
de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico; 

Culpabilidade 

era possível ao responsável ter consciência da 
ilicitude do ato. Notificado da irregularidade, o 
responsável não adotou nenhuma providência 
para ressarcimento dos valores pagos 
indevidamente, sendo omisso na reparação do 
dano; 

Dispositivo legal violado art. 37, caput e incisos XVI e XVII, da CF;  

Encaminhamento 
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) -  alíquota de 
15% - com base no art. 47-A, X, da Lei Estadual 
nº 15.958/07 (R$10.000,00). 

Responsável 
José Eduardo Oliveira Neto, CPF nº  608.412.306-
68, Prefeito  de Água Fria de Goiás; 

Conduta 
nomear Alessandra Xavier da Rocha e Aurélio 
Xavier da Rocha para ocupar cargos de livre 



 

 

Edição n° 1651 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 29 de setembro de 2021, publicação quinta-feira, 30 de 

setembro de 2021. Página 9 de 105 

www.tcm.go.gov.br 

 
 

IV – APLICAR A SEGUINTE MULTA a Sra. Alessandra Xavier 
Rocha, nos termos abaixo: 

MULTA Nº 01 

Responsável Alessandra Xavier Rocha, CPF nº 001.552.201-60, Gestora e 
Secretária de Saúde de Água Fria de Goiás. 

Conduta Não utilizar a devida modalidade de procedimento licitatório, 
bem como não observar as regras atinentes à licitação previstas 
na legislação, permitindo o fracionamento de despesas com a 
aquisição de materiais de construção para reparos/manutenção 
de prédios públicos. 

Período da conduta  2017 

Nexo de Causalidade  Ao firmar contratos de prestação de aquisição sem a adoção de 
cautelas e observância das normas legais e limites de valores 
para licitação, ocorreu o fracionamento de despesas, gerando 
violações à Lei n. 8.666/93. 

Culpabilidade Constatou-se culpa contra a legalidade, uma vez que 
o dano resulta da violação de obrigação legal e normativa. 
Ademais, é razoável afirmar que era possível aos responsáveis 
terem consciência da ilicitude de que todas as contratações de 
aquisição de materiais de construção estavam fracionadas, pois 
se espera que os gestores envolvidos nas contratações públicas 
tenham ciência do limite de valor e do risco de fracionamento 
das despesas realizadas via dispensa de licitação. 
 

Dispositivo violado artigos 23, § 5º; 24, inciso II; da Lei n. 8.666/93. 

provimento – Secretária de Saúde e Secretário de 
Obras e Serviço Público, respectivamente - em 
razão da relação de parentesco. Configurado o 
dolo, uma vez que a intenção ao promover a 
nomeação foi beneficiar parente seus, visto que 
eles não tinham qualificação necessária para 
assumir os cargos políticos; 

Período da 
Conduta 

2017/2019 

Nexo de 
Causalidade 

o provimento de cargo político, o qual compete ao 
Sr. José Eduardo como chefe do Poder Executivo 
Municipal, em razão de relações de parentesco, 
sem comprovada qualificação técnica do 
nomeado, onera a administração pública com o 
pagamento de subsídios a agentes políticos 
incompetentes, valendo-se do dinheiro público 
para atender a interesse particular, configurando, 
portanto, ato de gestão ilegal, ilegítimo e 
antieconômico; 

Culpabilidade 
era possível ao responsável ter consciência da 
ilicitude do ato; 

Dispositivo legal violado Súmula vinculante n. 13; art. 37, caput, da CF;  

Encaminhamento 
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) -  alíquota de 
15% - com base no art. 47-A, X, da Lei Estadual 
nº 15.958/07 (R$10.000,00). 
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Encaminhamento Aplicar multa no valor de R$ 1.000,00, que corresponde a 10% 
de R$10.000,00, nos termos do art. 47-A, inciso XVI, da Lei 
Estadual nº 15.958/07 (Lei Orgânica do TCMGO). 

 
V – DETERMINAR A INSTAURAÇÃO EM APARTADO DA TOMADA 

DE CONTAS ESPECIAL (TCE), em relação à constatação de provável prejuízo ao erário, 
em virtude do acúmulo de jornadas de trabalhos impeditivas de sua execução, ainda que 
haja compatibilidade de horários, uma vez que não se deve perder de vista os 
parâmetros o intervalo intrajornada obrigatório e já reconhecido como necessário pelo 
STJ e STF; 

 
VI. DETERMINAR A INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO POSTAL VIA AVISO 

DE RECEBIMENTO (AR) E VIA DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (DOC) dos seguintes ex-
gestores/responsáveis para apresentarem defesa quanto às irregularidades apontadas, 
passíveis de imputação de débito e aplicação de multa: 

a) Sr. JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA NETO, CPF n. 608.412.306-68, 
Prefeito de Água Fria de Goiás; 

b) Sr. ALAN RIBEIRO DE ANDRADE, CPF n. 386.026.521-00, ex-
Secretário Municipal de Administração do de Água Fria de Goiás; 

c) Sr. GILENO RIBEIRO DE ANDRADE, CPF n. 351.988.421-68, ex-
Controlador Interno do Município Água Fria de Goiás; 

d) Sr.ª ALESSANDRA XAVIER ROCHA, CPF n. 001.552.201-60, 
Gestora e Secretária de Saúde de Água Fria de Goiás: 

e) Sr.ª ADRIANA FERREIRA SANTOS DE AGUIAR, CPF n. 
323.070.008-28, Gestora e Secretária de Assistência Social de Água Fria de Goiás: 

f) Sr. ROBSON CARLAZAN ARAÚJO, CPF n. 003.832.911-51, ex-
Secretário Municipal de Administração de Água Fria de Goiás; 

 
VII. ALERTAR os citados acima que, caso não comprovado por meio de 

defesa e documentos oficiais a compatibilidade e descanso entre jornadas de trabalho, 
bem como das demais irregularidades (multas), os mesmos estarão sujeitos à imputação 
de débito, julgamento irregular das contas, dentre outras medidas legais e regimentais 
cabíveis (auditorias e Tomada de Contas Especial), nos termos do artigo 47-A da Lei 
Orgânica do TCM/GO; 

 
VIII – RECOMENDAR ao Chefe e Gestor do Poder Executivo de Água 

Fria de Goiás: 
8.1. Que envie de forma tempestiva as cópias dos balancetes à Câmara 

Municipal e permita que os vereadores tenham pleno acesso à documentação contábil-
financeira do município; 

8.2. Que se abstenha de utilizar na propaganda institucional qualquer 
ato publicitário que vincule ou associe alguém ou grupo de pessoas à marca da 
administração pública ou caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos; 

 
IX – RECOMENDAR ao responsável pelo Controle Interno de Água Fria 

de Goiás que proceda a implementação de processos de controle do uso dos bens do 
patrimônio público municipal, visando coibir a utilização não autorizada desses bens para 
fins particulares; 

 
X - DETERMINAR ao Prefeito de Agua Fria de Goiás, JOSÉ EDUARDO 

OLIVEIRA NETO, a adoção das seguintes providências:  
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a)  exoneração de Alessandra Xavier da Rocha e Aurélio Xavier da 
Rocha dos cargos de livre provimento secretária municipal de saúde e secretário 
municipal de obras e serviço público, respectivamente; 

 b) exoneração dos servidores comissionados Cláudio Pinheiro Bezerra 
e Edilene Mendes de Sousa Carvalho ou comprovação inequívoca de que desempenham 
as funções dos cargos que ocupam; 

c) cópia do comprovante de pagamento dos boletos referentes à 
devolução salarial dos meses de maio e junho de 2017, com autenticação do banco, 
confirmando a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente pelo Sr. Alan 
Ribeiro de Andrade; ou então do comprovante de depósito dos valores na conta da 
Prefeitura; ou ainda da inscrição em dívida ativa; 

 
XI - DETERMINAR, considerando a necessidade de se garantir o 

cumprimento da decisão, em atendimento a RA nº 90/18, a autuação – após o trânsito em 
julgado da decisão – pela Superintendência de Secretaria, processo para FASE DE 
CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO, ocasião em que deve o prefeito de Agua Fria de Goiás, 
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA NETO, e o controlador interno, IVANI BESERRA 
PEREIRA, comprovarem, em 30 (trinta) dias, o cumprimento das determinações do item 
anterior; 

 
XII - ALERTAR o Prefeito de Agua Fria de Goiás, JOSÉ EDUARDO 

OLIVEIRA NETO, e o Controlador Interno, IVANI BESERRA PEREIRA, quando do 
trânsito em julgado, que, findo o prazo determinado pelo Tribunal na decisão de mérito, 
será iniciada de ofício pelo TCMGO, a Fase de Cumprimento, ocasião em que, não 
sendo comprovado que a determinação foi cumprida, serão penalizados nas formas 
previstas em lei; 

XIII - ALERTAR que a presente análise teve como foco apenas os fatos 
denunciados, não estando, portanto, os responsáveis eximidos de sanções provenientes 
das demais irregularidades que vierem a ser constatadas por meio de outros 
instrumentos de fiscalização deste Tribunal; 

XIV – CIENTIFICAR os interessados da decisão. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

15 de Setembro 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 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. Francisco José 
Ramos, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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ANAPOLIS 
 
 

Processo - 07557/2019 
 

ACÓRDÃO Nº 04300/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo : 07557/19 
Município : Anápolis 
Poder : Executivo 
Período : 2014-2021 
Prefeito   : Roberto Naves e Siqueira 
CPF  : 901.770.701-10 
Secretário  : Francisco Elísio Lacerda (atual Secretário Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos - SEMUSU) 
CPF  : 036.082.658-05 
Secretário  : Mauro Douglas Ribeiro (atual Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano) 
CPF  : 303.052.681-04 
Presidente CMTT : Fernando de Almeida Cunha (atual Presidente da Companhia 

Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos) 
CPF  : 719.850.931-20 
Assunto : Auditoria Operacional - gestão das obras de pavimentação 
Representante MPC: José Américo da Costa Júnior 
Relator : Francisco José Ramos 
 

AUDITORIA OPERACIONAL. GESTÃO NA 
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO URBANA.  
INCORFOMIDADES CONSTATADAS. 
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
EXPEDIDAS. APRIMORAMENTO. FIXAÇÃO DE 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO 
DE AÇÃO. 
 

Tratam os autos de Auditoria Operacional, realizada no Município de Anápolis, 
tendo como objeto as atividades que envolvem a gestão na área da pavimentação 
urbana, compreendendo desde a etapa de concepção e viabilidade dos projetos a etapa 
de manutenção do pavimento presente na rede viária do município. 

Foram avaliadas as ações do governo municipal relacionadas à pavimentação 
urbana entre os exercícios de 2014 a 2021, abrangendo dois PPA’s (2014-2017 e 2018-
2021) e duas gestões de governo (2013-2016 e 2017-2020). 

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

1. com o intuito de aprimorar a área de pavimentação do Município de Anápolis a 
partir da situação encontrada durante a realização da auditoria operacional, recomendar 
à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na pessoa do sr. Francisco 
Elísio Lacerda ou quem vier a substitui-lo, que: 

1.1. crie uma unidade, dentro da Administração Direta da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, com especialidade na área de pavimentação e drenagem urbana, cuja 
viabilidade de criação estará condicionada ao máximo aproveitamento possível dos 
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recursos já existentes na Administração, como quadro de pessoal, estrutura física, 
equipamentos, mobiliários e outros; 

1.2. retome a implantação de um Sistema de Gerência de Pavimento, viabilizando 
os seguintes pontos: 

a) se possível, o aproveitamento do cadastro multifinalitário com o sistema web 
georreferenciado em implantação no município, na criação de um módulo de Gerência de 
Pavimentos, contemplando o inventário da rede viária; 

b) a utilização do as built como fonte de dados para o inventário, à medida que se 
execute obras de pavimentação novas ou de manutenção; 

c) estabeleça regra de periodicidade das avaliações de campo em função da 
importância das vias; 

d) faça avaliações periódicas no pavimento daquelas obras ainda cobertas pela 
garantia quinquenal, no mínimo uma vez ao ano, incluso as de loteamento; 

e) que os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) de obras de manutenção e 
reabilitação (M&R) de vias urbanas sejam fundamentadas pelo sistema de gerencia de 
pavimentos (SGP), ou seja, as escolhas das vias, assim como a correspondente solução 
de M&R adotada, devem ser fundamentadas por meio de levantamentos e pareceres 
técnicos embasados em critérios técnicos que levem em consideração tanto o grau de 
degradação quanto o nível de utilização da via, em consonância com art. 6°, inciso IX da 
Lei 8.666/1993; 

f) que a partir do SGP se insira novas estratégia de M&R como manutenções 
preventivas (lama asfáltica e microrrevestimento) e corretivas imediatas (selagem de 
trincas), transferindo a estes paulatinamente uma parcela dos recursos das operações 
tapa-buraco; 

1.3. procure distribuir os recursos para as operações tapa-buraco no decorrer dos 
anos de forma mais sustentável, uniforme, o mais regular possível, o que possibilitará 
maior atuação em intervenções programadas, de forma a romper o ciclo vicioso de 
surgimento de buracos; 

1.4. procure monitorar o desempenho dos remendos e aqueles apresentando 
defeitos sejam corrigidos, em respeito ao prazo quinquenal da garantia (art. 618, do 
Código Civil c/c art. 54 da Lei 8.666/1993);  

1.5. empregue o uso do pré-misturado à frio (PMF) na atuação emergencial 
(período chuvoso), com a sua viabilidade reforçada se a usinagem for própria e em vias 
de tráfego leve ou outras alternativas para preservar a temperatura da massa asfáltica a 
quente;  

1.6. visando melhorar os procedimentos de elaboração de projetos de 
manutenção e reabilitação das vias urbanas: 

1.6.1. elabore instrução própria, ou adote outra consagrada, de projetos de 
recapeamento seguidas de revisões, com o intuito de suprir as lacunas que porventura 
forem surgindo na sua aplicação; 

1.6.2. dê condições estruturais (ferramentas e instrumentações) que permitam ao 
projetista desenvolver avaliações das condições do pavimento e, assim, definir a melhor 
estratégia de M&R, no caso, o recapeamento e seu detalhamento; 

1.6.3. preveja em projetos de recapeamento as intervenções prévias de remendos 
superficial e profundo, quando os levantamentos de campo e, posterior, avaliação definir 
a necessidade, como também deixar claro neles a competência de execução; 

1.7. visando melhorar os procedimentos de gerenciamento e fiscalização de obras 
de manutenção e reabilitação das vias urbanas: 

1.7.1. elabore um procedimento próprio para as operações tapa-buraco que 
oriente os fiscais de campo e a contratada como deve ser realizada a medição dos 
serviços em campo, bem como disponibilize todo aparato instrumental, elabore planilhas 
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que auxiliem os fiscais de campo e os encarregados da contratada a quantificar de forma 
expedita os serviços executados em campo; 

1.7.2. passe também a elaborar as próprias medições, com memória de cálculo 
detalhada da quantificação de cada etapa do serviço, relatórios fotográficos com registros 
de cada etapa do serviço, da situação inicial ao remendo executado, como também a sua 
localização, a data do dia; 

1.7.3. elabore uma instrução de serviço que oriente a concessionária ou a 
contratada a realizar a recomposição do pavimento, apresentando explicitamente como 
proceder no preparo do subleito, na necessidade de substituição do material da base 
(alternativa BGS) e sua compactação, e na necessidade de realização de imprimação 
(alternativa EAI) e pintura de ligação com RR-1C, esta conforme o caso, posteriormente a 
compactação da base; 

1.7.4. detalhe procedimentos de aceitação para o serviço de recomposição do 
pavimento de modo a garantir a compactação e o nivelamento da base para garantir a 
espessura da camada de revestimento; 

1.7.5. exija maior rigor na qualidade de execução da recomposição do pavimento 
da concessionária e da contratada, de acordo com a instrução de serviço a ser 
elaborada; 

1.7.6. contrate serviços de controle tecnológico de empresas especializadas, 
como contraprova dos resultados apresentados pela construtora; 

1.7.7. elabore uma instrução/Manual de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização 
de Obras que oriente as áreas técnicas, como o gestor de contrato e o fiscal do contrato, 
na condução de suas atividades de controle e fiscalização, de forma mapeada e 
transparente os procedimentos, incluso as etapas de recebimento provisório e definitivo; 

1.7.8. nas obras de recapeamento, elabore relatórios de recebimentos 
padronizados, considerando as particularidades de cada tipo de obra, e fazendo distinção 
entre aqueles que fundamente o preliminar e o definitivo quanto ao nível de detalhamento 
a exigir; 

1.7.9. promova continuamente a capacitação e o aprimoramento dos servidores 
para desenvolver competências e habilidades; 

1.8. visando promover a eficiência com desenvolvimento e melhorias contínuas 
dos sistemas de informação da área de gerência de pavimentos: 

1.8.1. otimize os sistemas de zeladoria urbana (Ouvidoria 156) e o aplicativo Mais 
Anápolis, incluso os serviços de tapa-buraco, aproveitando os seus dados na geração de 
informações para monitoramento da efetividade dos serviços prestados (indicadores de 
desempenho) e subsídios para tomada de decisões pelos gestores; 

1.8.2. viabilize, se possível, um sistema de fiscalização dos serviços de 
manutenção e reabilitação (M&R), automatizando a geração de relatórios, acompanhado 
de registros fotográficos, e medições dos serviços; 

1.8.3. crie um comitê permanente para estudos e implantação de inovações na 
área de M&R, buscando viabilizá-los firmando parcerias com as universidades e o setor 
privado; 

1.8.4. desde que satisfeitas as condições e requisitos previstos no §5º do art. 82 e 
no art. 85 da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n. 14.133/2021), considere utilizar o 
Sistema de Registro de Preços - SRP para a contratação de serviços rotineiros de 
pavimentação e, caso queira, realize consulta formal ao TCMGO nos moldes dos arts. 
199 a 201 do RITCMGO para sanar dúvidas e obter resposta com caráter normativo e 
constituída de prejulgamento da tese. No entanto, caso o município opte por SRP e adote 
as legislações anteriores no período de transição normativa inciso II do art. 193 da Lei n. 
14.133/2021), a consulta ao TCMGO é prudente; 

2. determinar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na pessoa 
do sr. Francisco Elísio Lacerda ou quem vier a substitui-lo, que: 



 

 

Edição n° 1651 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 29 de setembro de 2021, publicação quinta-feira, 30 de 

setembro de 2021. Página 15 de 105 

www.tcm.go.gov.br 

2.1. visando melhorar os procedimentos de gerenciamento e fiscalização de obras 
de manutenção e reabilitação das vias urbanas:  

2.1.1. exija que os fiscais de campo, responsáveis pela fiscalização das obras em 
execução, elaborem Relatórios Técnicos de Fiscalização periódicos, no mínimo um por 
medição, de forma padronizada, considerando as particularidades de cada tipo de obra, 
comprovando a qualidade dos serviços prestados, interpretando os resultados dos 
ensaios e concluindo pela conformidade com o projeto de engenharia e com suas 
especificações. Este deverá sustentar o aceite/recebimento dos serviços executados e, 
por consequência, a validação da medição e pagamento à contratada; 

2.1.2. faça o recebimento provisório e definitivo de obras, inclusive as de 
recapeamento, objeto em questão, conforme dispõe as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do art. 
73 da Lei n. 8.666/1993, evitando o recebimento tácito; 

2.1.3. emita portaria nomeando o servidor ou comissão para recebimento 
definitivo das obras, sendo boa prática, vedar a participação do fiscal do contrato, já 
responsável pelo recebimento provisório; 

2.2. visando propiciar segurança e conforto ao usuário: 
2.2.1. preveja o nivelamento dos poços de visitas (PVs) nos projetos das vias a 

serem recapeadas, como também deixar claro neles a competência de execução; 
2.2.2. melhore a comunicação e cooperação técnica com o órgão responsável 

pela execução do nivelamento de PVs, no caso a Diretoria de Serviços Urbanos e a 
SANEAGO, na situação de não previsão no próprio contrato de recapeamento; 

2.3. visando o cumprimento contratual e maior disponibilidade de equipes para as 
operações tapa-buraco convencionais: 

2.3.1. faça cumprir a cláusula sexta, item 6.2 do Contrato Programa n. 8012 que 
obriga a SANEAGO a promover a recuperação da pavimentação pública (vias e 
calçadas) quando provenientes de obras e serviços de manutenção, operação e/ou 
implantação de redes de abastecimento público objeto deste contrato; 

3. recomendar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e 
Planejamento Urbano, na pessoa do sr. Mauro Douglas Ribeiro ou quem vier a substitui-
lo, que: 

3.1. transfira a titularidade da competência de fiscalização das obras de 
loteamento no que tange somente as etapas de pavimentação e drenagem para uma 
unidade administrativa especializada, vinculada à Secretaria de Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, condicionada a criação daquela com base na recomendação contida 
no item 1.1; 

3.2. elabore diretriz técnica que estabeleça todos os elementos a constar nos 
projetos de pavimentação e a serem verificados na execução e no recebimento das 
obras, definindo de forma clara os encargos do empreendedor; 

3.3. passe a utilizar as diretrizes técnicas na avaliação dos projetos de 
pavimentação e na fiscalização das obras dos loteamentos; 

3.4. realize o acompanhamento periódico das obras de loteamentos, com 
frequência mínima mensal ou por etapas importantes previstas, registrando em relatório a 
execução das obras; 

3.5. realize controle tecnológico do solo e do pavimento dos loteamentos durante 
o acompanhamento das obras de pavimentação a título de contraprova, e caso 
necessário no recebimento das obras; 

3.6. realize o recebimento das obras de acordo com a diretriz técnica a ser 
elaborada, sendo que até a elaboração da diretriz técnica promova o recebimento de 
obras nos moldes do art. 73 da Lei 8.666/93, visando garantir isenção no ato 
administrativo; 

3.7. realize avaliações periódicas nas obras de loteamento, no mínimo uma vez ao 
ano, durante a fase de garantia quinquenal; 
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4. alertar que uma vez consolidada a criação da unidade especializada em 
pavimentação e drenagem urbana, as recomendações supracitadas (itens 3.2 a 3.7) 
deverão ser absorvidas por tal unidade administrativa; 

5. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação deste Acórdão, à 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMUSU, na pessoa de Francisco 
Elísio Lacerda, à Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos – 
CMTT1, na pessoa de Fernando de Almeida Cunha, e à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano do Município, na pessoa de Mauro Douglas 
Ribeiro, ou quem vier a substituí-los, para que apresentem a este Tribunal PLANO DE 
AÇÃO nos moldes do Anexo I da Resolução Administrativa RA n. 113/2019 TCMGO,  
especificando as ações e medidas que serão adotadas para atender às determinações e 
às recomendações emitidas pelo Tribunal, com os respectivos responsáveis e prazos 
previstos para implementação de cada uma delas; 

6. alertar os responsáveis acima que: 
6.1. 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; 

6.2. 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 
Estadual n. 15.958/07 (LOTCMGO), regulamentado pela Resolução Administrativa n. 
031/2020 do TCMGO; 

7. 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 Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia; 

8. recomendar à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia 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 Operacional2, 
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. 

9. encaminhar cópia deste Acórdão e do Relatório de Auditoria Operacional 
Consolidado n. 001/2021-SFOSEng, incluindo seus apêndices – de preferência em 

                                                           
1 Tendo em vista que a CMTT assumiu a operação tapa-buraco do município e, inclusive, 
respondeu por essa atividade nos comentários do gestor, encaminha-se a este órgão cópia do 
acórdão e relatório de auditoria para elaboração do Plano de Ação; 
2 Disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO%20_1_.pd 
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arquivo digital – aos seguintes interessados para conhecimento deste trabalho: 
a) Poder Executivo Municipal, endereçada ao Prefeito do Município de Anápolis, 

Av. Brasil, n. 200, Centro, 75075-210; 
b) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMUSU, Avenida 

Presidente Vargas, n. 465, Vila Goiás, Anápolis-GO, 75115-320; 
c) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano do 

Município, Avenida Presidente Vargas, n. 465, Vila Goiás, Anápolis-GO, 75115-320; 
d) Controladoria Geral do Município, endereçado ao controlador(a) interno, Av. 

Brasil, n. 200, Centro, 75075-210; 
e) Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos – CMTT, 

Avenida Brasil Sul n. 7575 - anexo à Vila Esperança, Anápolis-GO, 75133-160; 
f) Câmara Municipal de Anápolis, endereçada ao Presidente da Casa Legislativa e 

aos membros da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras, Serviços e Meio Ambiente, 
Avenida Jamel Cecílio, R. L 14, Qd. 50 - Jundiaí, Anápolis-GO, 75110-330; 

g) Ministério Público Estadual, endereçada ao promotor(a) da 11ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Anápolis, Rua JM 32, Q 32, L 01, 2º andar, 1ª sala, lado esquerdo 
- St. Sul Jamil Miguel, Anápolis - GO, 75124-560; 

10. notificar o sr. Francisco Elísio Lacerda, Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos - SEMUSU, o sr. Fernando de Almeida Cunha, Presidente da 
Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos – CMTT, e o sr.  Mauro 
Douglas Ribeiro, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento 
Urbano, acerca da presente decisão. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 1 de 

Setembro 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. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 10804/2019 

 
ACÓRDÃO Nº 04528/2021 - Tribunal Pleno 

  
Processo  : 10804/2019 
Município  : Anápolis 
Poder  : Executivo  
Denunciante   :Ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás (TCMGO) 
Denunciados     
Responsáveis 
Prefeito   : Roberto Naves e Siqueira 
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CPF   : 901.770.701-10 
Gestor da SMS   : Júlio César Teles Spindola (Desde 08/02/2021) 
CPF   : 763.645.181-68 
Gestor da SMS   : Lucas Leite de Amorim (16/03/2018 a 31/12/2020) 
CPF   : 003.074.181-54 
Assunto :Denúncia acerca de supostas irregularidades no procedimento 

de dispensa de licitação para contratação de OS para gestão do 
Centro Pediátrico do Município de Anápolis. 

Representante MPC  : José Américo da Costa Júnior 
Relator : Francisco José Ramos 

 
DENÚNCIA. IRREGULARIDADES NO 
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. 1 – INCOMPLETA JUSTIFICATIVA 
DE PREÇOS PROPOSTA PARA A 
CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
MULTA. FIXA PRAZO. 
1. O levantamento precário de custos e sem a 
demonstração de estudo prévio para 
comprovação de que a contratação por 
terceirização das atividades é a melhor opção 
em termos de custo-benefício e, por terem sido 
apresentadas apenas duas propostas na 
pesquisa de preços realizada pela Prefeitura 
Municipal, sendo uma delas da OS contratada, 
violam o art. 7º, §2º, inc. II c/c arts. 24, inc. XXIV 
e 26, parágrafo único, inc. III da Lei 8.666/1993, 
ensejando assim, a aplicação de multa, nos 
termos do art. 47-A da LOTCM. 

 
Tratam os autos de Denúncia (fl. 2), instruída com os documentos constantes às 

fls. 3-20, volume 1, colhida e autuada pela Ouvidoria deste Tribunal de Contas, 
doravante parte autora deste expediente, na qual se noticia supostas irregularidades 
praticadas pelo Poder Executivo do Município de Anápolis, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, ao realizar o procedimento de dispensa de licitação para contratação 
de Organização Social (OS) – Fundação Universitária Evangélica (FUNEV) – com o fim 
de gerir o Centro Pediátrico do Município de Anápolis. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas na fundamentação do voto 
do Relator, em: 

1.  conhecer a presente Denúncia, por preencher os pressupostos de 
admissibilidade previstos no art. 203 e seguintes do RITCMGO; 

2.  no mérito, considerá-la parcialmente procedente, declarando: 
2.1. procedente a irregularidade referente a incompleta justificativa de preços 

proposta para a contratação por dispensa de licitação, haja vista o levantamento precário 
de custos e sem a demonstração de estudo prévio para comprovação de que a 
terceirização das atividades é a melhor opção em termos de custo-benefício e, por terem 
sido apresentadas apenas duas propostas na pesquisa de preços realizada pela 
Prefeitura Municipal de Anápolis, sendo uma delas da Organização Social contratada. 
Ainda, por considerar irregular a proposta sem a composição unitária de todos os custos 
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apresentada pela Organização Social AGIR e que sustentou a contratação quanto a 
pesquisa de preços; 

2.2.  improcedente a alegação do indevido procedimento de dispensa de 
licitação para celebração de contrato de gestão com Organização Social – OS, sem 
prévio chamamento público, tendo em vista a publicação do Edital de Chamamento 
Público n. 06/2020, para a devida seleção de OS para celebrar o contrato de gestão com 
a Administração Pública Municipal de Anápolis para gerir o Centro Pediátrico; 

3.  aplicar multa ao sr. Lucas Leite de Amorim, Secretário da Secretaria 
Municipal de Saúde de Anápolis (período de 16/03/2018 a 31/12/2020), nos seguintes 
termos: 

Responsável 
Lucas Leite de Amorim, CPF n. 003.074.181-54, Secretário da 
Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (16/03/2018 a 
31/12/2020) 

Conduta 

Proceder com irregular composição de custos a fim de justificar 
o preço da contratação, não havendo a demonstração de um 
estudo prévio satisfatório que comprovasse de maneira 
irrefutável que a terceirização das atividades é a melhor 
alternativa para a sociedade em termos de custo-benefício. 

Período da conduta 2019 

Nexo de causalidade 

Ao deixar de realizar o consistente e efetivo planejamento no 
tocante ao levantamento de todos os custos envolvidos na 
operação, tal fato colaborou para a fragilidade da terceirização 
da gestão, sem deixar claro o custo-benefício para o setor 
público. 

Culpabilidade 

Era exigida conduta diversa do Secretário de Saúde e 
responsável por conduzir todo o processo de contratação, tendo 
em vista a posição que ocupa na gestão da saúde municipal, 
bem como a exigência da lei em relação à composição unitária 
dos custos de contratação que envolva prestação der serviços. 
Houve culpa contra a legalidade. 

Dispositivo legal 
violado 

Art. 7º, §2º, inc. II c/c arts. 24, inc. XXIV e 26, parágrafo único, 
inc. III da Lei 8.666/1993; Acórdão n. 3239/2013 – TCU – 
Plenário – Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), equivalente a 25% de R$10.000,00, nos termos do art. 
47-A, inciso VIII, da Lei Estadual n. 15.958/2007 – Lei Orgânica 
do TCMGO, atualizado pela RA n. 119/2019 (à época dos fatos 
e autuação da denúncia). 

4.   fixar prazo de 60 (sessenta) dias, após o trânsito em julgado da decisão, 
para que o sr. Roberto Naves e Siqueira, Prefeito do Município de Anápolis e o sr. Júlio 
César Teles Spindola, atual Secretário da Secretaria Municipal de Saúde Anápolis, 
informem a este Tribunal o andamento ou fase atual do procedimento de Chamamento 
Público – Edital n. 06/2020 e, caso tenha sido concluído, informem seu resultado final e 
apresentem a documentação que avalize a regularidade da contratação decorrente; 

5.  alertar o sr. Roberto Naves e Siqueira, Prefeito do Município de Anápolis e 
o sr. Júlio César Teles Spindola, Secretário da Secretaria Municipal de Saúde Anápolis 
que, findo o prazo determinado pelo Tribunal na decisão de mérito, será iniciada de ofício 
pelo TCMGO a Fase de Cumprimento do Acórdão, ocasião em que, não sendo 
comprovado que a determinação foi cumprida, serão penalizados nas formas previstas 
em lei;  

6.  encaminhar os presentes autos a Superintendência de Secretaria do 
TCMGO para que, após o trânsito em julgado desta decisão, em aplicação análoga a RA 
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n. 090/2018, promova a autuação do processo da Fase de Cumprimento do Acórdão, a 
qual deve ser encaminhada à Secretaria de Licitações e Contratos para a devida 
instrução e, ocasião em que, no prazo indicado, devem o sr. Roberto Naves e Siqueira, 
Prefeito do Município de Anápolis e o sr. Júlio César Teles Spindola, Secretário da 
Secretaria Municipal de Saúde Anápolis, comprovar o cumprimento da medida disposta 
no item 4. 

7.  informar que eventual recurso deverá ser interposto nestes autos; e 
8.  notificar, via postal com Aviso de Recebimento (AR) e via Diário Oficial de 

Contas – DOC, o sr. Roberto Naves e Siqueira, Prefeito do Município de Anápolis, o sr. 
Júlio César Teles Spindola, atual Secretário da Secretaria Municipal de Saúde Anápolis 
e o sr. Lucas Leite de Amorim, Secretário da Secretaria Municipal de Saúde de 
Anápolis (período de 16/03/2018 a 31/12/2020), acerca da presente decisão. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Setembro 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 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. 

 
 
ARAGOIANIA 
 
 

Processo - 04260/2021 
 

Processo : 04260/21 

Município : ARAGOIÂNIA 

Órgão : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestora : ANA CAROLINA RODRIGUES TAVARES 

CPF : 702.249.361-82 

 
DESPACHO Nº 1111/2021 

 
 Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988), concede-se abertura de vista 
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para conhecimento da falha constatada na análise das contas de gestão do FUNDO 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de 
ARAGOIÂNIA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de ANA CAROLINA 
RODRIGUES TAVARES: 
 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2020 
prestadas em 16/04/2021, fora do prazo. Importa destacar que a prestação de contas 
ocorreu na data em que foi cadastrada a demanda nº 49575 no Sistema Ticket, conforme 
preconiza o art. 1º, II, da IN TCMGO nº 001/2021. 
 Responsabilização: 

Responsável ANA CAROLINA RODRIGUES TAVARES 

CPF 702.249.361-82 

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 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. 10, da IN TCMGO nº 008/15. 

Encaminhamento Aplicação de multa com base no art. 47-A, V, b, 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, 30 de 
agosto de 2021. 
 

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

 
 
AVELINOPOLIS 
 
 

Processo - 04742/2021 
 

Processo : 04742/21 

Município : AVELINÓPOLIS 

Órgão : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestora : LUCIA MARIA DE ALMEIDA ALVES 
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CPF : 409.636.831-87 

 
DESPACHO Nº 1112/2021 

 
 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 FUNDO 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de 
AVELINÓPOLIS, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de LUCIA MARIA 
DE ALMEIDA ALVES: 
 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2020 
prestadas em 04/05/2021, fora do prazo. Importa destacar que a prestação de contas 
ocorreu na data em que foi cadastrada a demanda nº 51340 no Sistema Ticket, conforme 
preconiza o art. 1º, II, da IN TCMGO nº 001/2021. 
 Responsabilização: 

Responsável LUCIA MARIA DE ALMEIDA ALVES 

CPF 409.636.831-87 

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 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. 10, da IN TCMGO nº 008/15. 

Encaminhamento Aplicação de multa com base no art. 47-A, V, c, 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, 31 de 
agosto de 2021. 
 

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

 
 
BARRO ALTO 
 
 

Processo - 12729/2019 
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ACÓRDÃO Nº 04534/2021 - Tribunal Pleno 

 
Processo : 12729/19 
Município : Barro Alto 
Poder : Executivo 
Período : 2017 a 2019  
Representante  : Adriana Alves Borges Pires da Silveira (Vice-Prefeita) 
CPF   : 897.117.001-82 
Responsáveis: 
Gestor   : Luzimar José da Costa (Gestor do Poder Executivo) 
CPF   : 440.054.901-15 
Secretário   : Circe Olímpio Moreira Lopes (Secretária de Educação) 
CPF   : 803.349.891-91 
Secretário   : Absalão Cipriano Gomes (Secretário de Finanças) 
CPF   : 911.108.151-15 
Pregoeiro   : Rhajiv Neres de Albuquerque 
CPF   : 017.256.191-48 
Pregoeiro   : Maria Cláudia Diniz e Silva 
CPF   : 824.449.511-15 
Fiscal   : Ana Cláudia Silva Dias (Fiscal do Contrato) 
CPF   : 036.185.841-80 
Controlador Interno: Dayanne Marques Miranda 
CPF   : 785.343.562-20 
Empresa   : Cooperativa de Transporte de Passageiros de Barro Alto e 

Região 
CNPJ   : 27.156.816/0001-65 
Assunto            : Representação acerca de supostas irregularidades em contratos 

firmados com cooperativas de transporte 
Representante MPC: Regis Gonçalves Leite 
Relator : Francisco José Ramos 

 
REPRESENTAÇÃO. PREGÕES PRESENCIAIS. 
CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. 1 – TERMO DE 
REFERENCIA DEFICITÁRIO. NECESSIDADE 
DE INCLUIR COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 
UNITÁRIOS. 2 – AUSÊNCIA DE PARECER 
JURÍDICO. 3 -  RESTRIÇÃO AO CARÁTER 
COMPETITIVO. LICITAÇÃO REALIZADA 
APENAS PARA ME E EPP LOCAIS. 4 – 
AUSÊNCIA DE PARECER DO CONTROLE 
INTERNO. 5 - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 
COM COOPERATIVA QUE ATUA COMO MERA 
INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO E DA ENTIDADE. 5.1. – 
FRAUDE A LICITAÇÃO. INIDONEIDADE DA 
COOPERATIVA DECLARADA. 6 – AUSÊNCIA 
DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL. 7 – 
POSSÍVEL SOBREPREÇO. INSTAURA 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECLARA 
GESTOR INABILITADO PARA EXERCER 
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FUNÇÕES PÚBLICAS. MULTAS APLICADAS. 
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. PRAZO 
FIXADO. 
1. Na ocasião da licitação de serviços, a 
Administração deve elaborar o próprio 
orçamento detalhado de preços e serviços com 
os respectivos custos unitários (inc. II do § 2º do 
art. 7º da Lei 8.666/93 c/c o inc. III do art. 3º da 
Lei Federal n. 10.520/2002) e, não sendo 
possível, deve estimar os preços de mercado 
priorizando valores adjudicados em licitações de 
outros órgãos públicos. 
2. Os pareceres jurídicos emitidos sobre a 
licitação devem ser juntados ao processo 
administrativo, sendo que sua ausência vai de 
encontro ao inc. VI e ao parágrafo único do art. 
38 da Lei n. 8.666/93. 
3. A restrição de participação da licitação a ME e 
EPP local restringe o caráter competitivo, uma 
vez que o critério geográfico deve ser utilizado 
apenas como prioridade de contratação (artigos 
47, 48 e 49 da LC 123/2006, art. 10 da IN n. 
008/2016-TCMGO e AC-CON 003/18. 
4. A ausência de parecer do Controle Interno 
abordando os aspectos relevantes do 
procedimento licitatório, do contrato, e do 
fornecimento ou prestação do serviço fere o inc. 
II do art. 74 da CF/88 e o inc. XXIV do art. 3º da 
IN n. 10/15. 
5. É irregular a contração de cooperativa que na 
realidade é mera intermediadora ou agenciadora 
de trabalho de terceiros, o que vai de encontro à 
própria razão de ser do cooperativismo, prevista 
no art. 3º da Lei n. 5.764/1971. Nesses casos 
cabe responsabilização da Administração por 
não observar o dever de diligência nas 
contratações e na fiscalização dos contratos – 
conduta culposa no cumprimento das obrigações 
da Lei n. 8.666/1993 –(Súmula 331, IV e V, do 
TST). 
5.1. A cooperativa que se utiliza de forma jurídica 
simulada para ganhar vantagem competitiva na 
licitação frauda o certame, cabendo a declaração 
de inidoneidade da entidade para participar de 
licitação na Administração Pública Municipal, nos 
termos do art. 51 da LOTCMGO e do art. 241 do 
RITCMGO. 
6. Configura erro grosseiro a conduta do fiscal do 
contrato que, designado para tanto, se omite no 
cumprimento do seu dever. 
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Tratam os autos de Representação, apresentada pela sra. Adriana Alves Borges 
Pires da Silveira, Vice-Prefeita do Município de Barro Alto, na qual relata originalmente 
irregularidades em contratos municipais de limpeza pública e de transporte escolar, bem 
como apropriação indébita de contribuições previdenciárias.  

A partir da representação original (Processo n. 03724/19) foi realizado 
procedimento de fiscalização com inspeção in loco e o objeto foi fracionado cabendo 
nestes autos a fiscalização de contratos de transporte escolar e de locação de veículos 
com a cooperativa COOTRANSBA. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas na fundamentação do voto 
do Relator, em: 

1. conhecer a presente Representação, por preencher os pressupostos de 
admissibilidade previstos nos artigos 203, 207 e 208, todos do RITCMGO; 

2. no mérito, considerá-la procedente, tendo em vista a existência de 
irregularidades nos contratos de transporte escolar e de locação de veículos, firmados 
com a COOTRANSBA nos exercícios de 2017 e 2018 (Contrato n. 329/2017 e Contrato 
n. 095/2018); 

3. declarar que foram encontrados os seguintes achados de auditoria: 
3.1. Processo Licitatório n. 034/2017 (Pregão Presencial n. 34/2017 e Contrato n. 

329/2017): (i) Termo de Referência deficitário; (ii) ausência de parecer jurídico sobre a 
licitação; (iii) restrição ao caráter competitivo; (iv) ausência do parecer do Chefe do 
Controle Interno acerca da contratação; e (v) celebração de contrato com pessoa jurídica 
indevidamente constituída como cooperativa, já que funciona, na verdade, como uma 
intermediadora ou agenciadora de trabalho de terceiros; 

3.2. Processo Licitatório n. 4386/2018 (Pregão Presencial n. 20/2018 e Contrato n. 
85/2018): (i) Termo de Referência deficitário; (ii) ausência de parecer e jurídico sobre a 
licitação; (iii) restrição ao caráter competitivo do certame; (iv) parecer do Controle Interno 
apócrifo; (v) Contrato n. 95/2018 sem assinatura da autoridade responsável; (vi) 
celebração de contrato com pessoa jurídica indevidamente constituída como cooperativa, 
já que funciona, na verdade, como uma intermediadora ou agenciadora de trabalho de 
terceiros; (vii) ausência de fiscalização do objeto contratual pela fiscal designada, não 
sendo possível afirmar se os serviços foram executados fielmente pela contratada; (viii) 
liquidação irregular da despesa; e (ix) despesas executadas sem observância das 
formalidades legais. 

4. declarar a inidoneidade da Cooperativa de Transporte de Passageiros de 
Barro Alto e Região (CNPJ n. 27.156.816/0001-65) para participar de licitação na 

Administração Pública Municipal no âmbito do Estado de Goiás, pelo período de 5 (cinco) 
anos, nos termos do art. 51, da Lei Estadual n. 15.958/07 e art. 241 do RITCMGO, a fim 
de evitar que a citada entidade continue a se utilizar de forma jurídica simulada para 
ganhar vantagem competitiva na licitação pública (fraude). 

5. declarar inabilitado, pela maioria absoluta de seus membros, o sr. Luzimar 
José da Costa (CPF n. 440.054.901-15), Gestor do Poder Executivo do Município de 

Barro Alto de 2017 a 2020, por um período de oito anos, para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública municipal, devido à 
gravidade das infrações cometidas, nos termos do art. 50 da Lei Estadual n. 15.958/07 

6. aplicar as seguintes multas: 

Responsável 
 

Luzimar José da Costa (CPF n. 440.054.901-15), Gestor 
Municipal 

Multa n. 1 

Conduta 
Homologar o Processo Licitatório n. 034/2017 sem que 
houvesse manifestação do departamento jurídico acerca da 
legalidade do certame. 
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Período da conduta 2017 

Nexo de causalidade 

A homologação do certame sem parecer jurídico, além de 
descumprir mandamento expresso contido no art. 38 da Lei n. 
8.666/93, dificultou a prevenção e correção de irregularidades 
no procedimento licitatório. 

Culpabilidade 

Era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato 
que praticara porquanto que, a Lei de Licitações e Contratos 
expressamente exige que o parecer jurídico seja juntado aos 
autos do procedimento licitatório como forma de auxiliar o 
gestor na tomada de decisão. Assim, deveria ter avaliado os 
autos do processo com a necessária cautela e constatado a 
ausência de manifestação do departamento jurídico. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso VI e parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n. 8.666/93 
c/c incisos X e XVI do art. 3º da IN n. 10/2015 do TCMGO. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), equivalente a 25% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos 
termos do inciso XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – 
Lei Orgânica do TCMGO. 

Multa n. 2 

Conduta 

Homologar o Processo Licitatório n. 034/2017 e assinar o 
Contrato n. 329/2017 sem que houvesse parecer do Controle 
Interno abordando os aspectos relevantes do procedimento 
licitatório e do contrato. 

Período da conduta 2017 

Nexo de causalidade 

A homologação do certame sem parecer do controle, além de 
descumprir o art. 3º da IN n. 10/15, dificultou a prevenção e 
correção de irregularidades no procedimento licitatório, na 
contratação e nas fases da despesa. 

Culpabilidade 

Era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato 
que praticara porquanto que a IN n. 10/15 é clara em exigir o 
parecer do Controle Interno como documento obrigatório na 
instrução do procedimento licitatório. Assim, o Gesto deveria ter 
encaminhado o processo ao controle interno para verificação e 
controle. 

Dispositivo legal 
violado 

Inc. II do art. 74 da CF/88 e inc. XXIV do art. 3º da IN n. 10/15 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 
equivalente a 10% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO. 

Multa n. 3 

Conduta 

Autorizar tacitamente subcontratações irrestritas no Contrato 
329/2017, ignorando, sem justificativa, a inadequação da 
COOTRANSB para contratar com a Administração, a qual 
figurou não como uma cooperativa de prestadores de serviço 
de transporte ou cooperativa de trabalho, mas como espécie de 
cooperativa de intermediadores ou agenciadores de trabalho de 
terceiros. 

Período da conduta 2017 

Nexo de causalidade 
A autorização tácita para as subcontratações, além de ferir 
diversos dispositivos legais, feriu também o edital que exigia 
autorização expressa do Município contratante. Ademais, a 
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conduta do gestor permitiu a contratação de cooperativa falsa 
que funcionava, na verdade, como intermediadora de mão de 
obra e que se privilegia da forma jurídica simulada para ganhar 
vantagem competitiva na licitação, violando a isonomia da 
licitação. Por fim, a contratação ilegítima burla direitos 
trabalhistas e expõe o Município a riscos, já que o 
descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada 
perante os efetivos prestadores de serviço pode ensejar 
responsabilização subsidiária do contratante, por força do 
disposto no IV da Súmula n. 331 do TST, diante de culpa pela 
negligência às evidências de cooperativa de trabalho simulada. 

Culpabilidade 

O Gestor tinha plena ciência de que a cooperativa e os 
cooperados, no caso, serviriam apenas de intermediários, não 
prestadores de serviço na contratação, uma vez que as 
subcontratações foram a ele informadas após a adjudicação do 
objeto e antes da celebração do contrato. Houve também 
negligência por parte do responsável ao não encaminhar o 
processo de contratação à assessoria jurídica para que 
pudesse ser orientado na tomada de decisão, de modo que, 
não o fazendo, assumiu os riscos advindos da assinatura do 
contrato. 

Dispositivo legal 
violado 

Art. 3º da Lei n. 5.764/1971; caput do art. 41 c/c art. 72 e inc. VI 
do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/1993; item 19.5 do Edital 
Pregão Presencial n. 34/2017. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 
equivalente a 10% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO. 

Multa n. 4 

Conduta 
Homologar o Processo Licitatório n. 4.386/2018 sem que 
houvesse manifestação do departamento jurídico acerca da 
legalidade do certame. 

Período da conduta 2017 

Nexo de causalidade 

A homologação do certame sem parecer jurídico, além de 
descumprir mandamento expresso contido no art. 38 da Lei n. 
8.666/93, dificultou a prevenção e correção de irregularidades 
no procedimento licitatório. 

Culpabilidade 

Era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato 
que praticara porquanto que, a Lei de Licitações e Contratos 
expressamente exige que o parecer jurídico seja juntado aos 
autos do procedimento licitatório como forma de auxiliar o 
gestor na tomada de decisão. Assim, deveria ter avaliado os 
autos do processo com a necessária cautela e constatado a 
ausência de manifestação do departamento jurídico. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso VI e parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n. 8.666/93 
c/c incisos X e XVI do art. 3º da IN n. 10/2015 do TCMGO. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 
equivalente a 10% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO. 

Multa n. 5 

Conduta Não assinar o Contrato Administrativo n. 95/201 quando era a 
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autoridade responsável. 

Período da conduta 2018 

Nexo de causalidade Ao não assinar o contrato, o Gestor descumpriu norma legal 

Culpabilidade 

Era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato 
que praticara, considerando que, além de previsto em lei, é 
notória a necessidade de assinatura do contrato pelo 
representante do Município. Ademais, era esperado conduta 
diversa, qual seja, assinar o contrato público antes de começar 
a executá-lo. 

Dispositivo legal 
violado 

§ 1º do art. 22 da Lei Federal n. 9.784/1999 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), 
equivalente a 5% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 
inciso VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO. 

Multa n. 6 

Conduta 

Autorizar tacitamente subcontratações irrestritas no Contrato 
95/2018, ignorando, sem justificativa, a inadequação da 
COOTRANSB para contratar com a Administração, a qual 
figurou não como uma cooperativa de prestadores de serviço 
de transporte ou cooperativa de trabalho, mas como espécie de 
cooperativa de intermediadores ou agenciadores de trabalho de 
terceiros. 

Período da conduta 2018 

Nexo de causalidade 

A autorização tácita para as subcontratações, além de ferir 
diversos dispositivos legais, feriu também o edital que exigia 
autorização expressa do Município contratante. Ademais, a 
conduta do gestor permitiu a contratação de cooperativa falsa 
que funcionava, na verdade, como intermediadora de mão de 
obra e que se privilegia da forma jurídica simulada para ganhar 
vantagem competitiva na licitação, violando a isonomia da 
licitação. Por fim, a contratação ilegítima burla direitos 
trabalhistas e expõe o Município a riscos, já que o 
descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada 
perante os efetivos prestadores de serviço pode ensejar 
responsabilização subsidiária do contratante, por força do 
disposto no IV da Súmula n. 331 do TST, diante de culpa pela 
negligência às evidências de cooperativa de trabalho simulada. 

Culpabilidade 

O Gestor tinha plena ciência de que a cooperativa e os 
cooperados, no caso, serviriam apenas de intermediários, não 
prestadores de serviço na contratação. Houve também 
negligência por parte do responsável ao não encaminhar o 
processo de contratação à assessoria jurídica para que 
pudesse ser orientado na tomada de decisão, de modo que, 
não o fazendo, assumiu os riscos advindos da assinatura do 
contrato. 

Dispositivo legal 
violado 

art. 3º da Lei n. 5.764/1971; caput do art. 41 c/c art. 72 e inc. VI 
do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/1993; item 19.5 do Edital 
Pregão Presencial n. 95/2018. 

Encaminhamento 
Aplicar multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 
equivalente a 10% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
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Orgânica do TCMGO. 

 

Multa n. 7 

Responsável 
 

Maria Cláudia Diniz e Silva (CPF n. 824.449.511-15), 
Pregoeira que elaborou o edital 

Conduta 

Elaborar o Edital do Pregão Presencial n. 034/2017 com 
cláusula que restringiu o caráter competitivo da licitação, uma 
vez que obstou a participação de pessoa física no certame, 
limitou a participação de ME e EPP apenas do Município de 
Barro Alto, bem como limitou à ME e EPP as rotas com valor 
acima de R$80.000,00. 

Período da conduta 2017 

Nexo de causalidade 

Ao elaborar edital com cláusulas restritivas a Pregoeira 
impossibilitou a ampla concorrência do certame nos lotes acima 
de R$80.000,00, bem como impediu indevidamente que ME’s e 
EPP’s não sediadas no Município de Barro Alto participassem 
da licitação, inviabilizando a seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração. 

Culpabilidade 

Era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato 
que praticara porquanto que, na condição de Pregoeira, a 
responsável deveria ter conhecimento dos requisitos previstos 
na LC 123/2006 e na IN 008/2006 para tratamento diferenciado 
das microempresas e empresas de pequeno porte. Também 
era exigível conduta diversa, haja vista que era esperado do 
elaborador do Edital estudo sobre normas licitação antes de 
executar a tarefa, de modo a não incluir cláusulas capazes de 
restringir o caráter competitivo da licitação. 

Dispositivo legal 
violado 

Inc. XXI do art. 37, inc. IX do art. 70 e art. 179, todos da 
Constituição Federal de 1988; inc. I do §1º do art. 3º da Lei 
Federal n. 8.666/93; artigos 47, 48 e 49, II, da Lei 
Complementar Federal n. 123/06; art. 7º e inc. II do art. 10 da IN 
n. 008/2016-TCMGO. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 
equivalente a 10% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO. 

 

Multa n. 8 

Responsável 
 

Rhajiv Neres de Albuquerque (CPF n. 017.256.191-48), 
Pregoeiro que elaborou o edital 

Conduta 

Elaborar o Edital do Pregão Presencial n. 020/2018 com 
cláusula que restringiu o caráter competitivo da licitação, uma 
vez que obstou a participação de pessoa física no certame, 
limitou a participação de ME e EPP apenas do Município de 
Barro Alto, bem como limitou à ME e EPP as rotas com valor 
acima de R$80.000,00. 

Período da conduta 2018 

Nexo de causalidade 

Ao elaborar edital com cláusulas restritivas o Pregoeiro 
impossibilitou a ampla concorrência do certame nos lotes acima 
de R$80.000,00, bem como impediu indevidamente que ME’s e 
EPP’s não sediadas no Município de Barro Alto participassem 
da licitação, inviabilizando a seleção da proposta mais 
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vantajosa para a Administração. 

Culpabilidade 

Era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato 
que praticara porquanto que, na condição de Pregoeiro, deveria 
ter conhecimento dos requisitos previstos na LC 123/2006 e na 
IN 008/2006 para tratamento diferenciado das microempresas e 
empresas de pequeno porte. Também era exigível conduta 
diversa, haja vista que era esperado do elaborador do Edital 
estudo sobre normas licitação antes de executar a tarefa, de 
modo a não incluir cláusulas capazes de restringir o caráter 
competitivo da licitação. 

Dispositivo legal 
violado 

Inc. XXI do art. 37, inc. IX do art. 70 e art. 179, todos da 
Constituição Federal de 1988; inc. I do §1º do art. 3º da Lei 
Federal n. 8.666/93; artigos 47, 48 e 49, II, da Lei 
Complementar Federal n. 123/06; art. 7º e inc. II do art. 10 da IN 
n. 008/2016-TCMGO. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 
equivalente a 10% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO. 

 

Multa n. 9 

Responsável 
 

Ana Cláudia Silva Dias (CPF n. 036.185.841-80), Fiscal do 
Contrato 

Conduta 
Não fiscalizar a execução do Contrato n. 095/2018, apesar de 
designada para tal função. 

Período da conduta 2018 e 2019 

Nexo de causalidade 

A responsável, ao não fiscalizar a execução do contrato e atuar 
com negligência, descumpriu dever legal e expôs o Município a 
potencial dano ao erário pelo pagamento de serviços cuja 
execução não foi devidamente atestada pela pessoa 
competente. 

Culpabilidade 

A sra. Ana Cláudia Silva Dias foi designada como fiscal do 
Contrato n. 95/2018, conforme consta da cláusula quinta do 
mencionado ajuste (fls. 6-17, vol. 5). Assim, considerando ser 
atribuição do fiscal do contrato averiguar a execução contratual, 
é possível afirmar que a servidora possuía consciência de que 
sua omissão era ilícita. Deveria ter adotado conduta diversa 
consistente em cumprir seu dever legal de fiscalizar 
efetivamente a execução do contrato. 

Dispositivo legal 
violado 

Caput e § 1º do art. 67 da Lei Federal n. 8666/1993. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 
equivalente a 20% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO. 

 

Multa n. 10 

Responsável 
 

Circe Olímpio Moreira Lopes (CPF n. 803.349.891-91), 
Secretária de Educação 

Conduta 
Liquidar a despesa sem a verificação da real execução dos 
serviços referentes ao Contrato n. 95/2018. 

Período da conduta 2018 e 2019 
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Nexo de causalidade 

Ao liquidar despesa com serviços de transporte escolar sem a 
devida comprovação da efetiva prestação, o Gestor reconheceu 
o direito adquirido pelo credor de maneira irregular, 
descumprindo norma legal e expondo a Administração a risco 
realizar pagamentos indevidos. 

Culpabilidade 

O gestor era imputável ao tempo da conduta, tinha potencial 
consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, 
consistente em não liquidar despesa sem a comprovação da 
efetiva prestação de serviço por meio do ateste do fiscal 
formalmente designado para tal função. 

Dispositivo legal 
violado 

Caput, § 1º e § 2º do art. 63 da Lei Federal n. 4.320/1964. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 
equivalente a 20% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO 

 

Multa n. 11 

Responsável 
 

Absalão Cipriano Gomes (CPF n. 911.108.151-15) Secretário 
de Finanças. 

Conduta 

Autorizar pagamento de despesas sem solicitação da gestora 
da pasta, sem ateste da nota fiscal, sem anuência do Controle 
Interno e sem assinatura das autoridades responsáveis 
(Contrato n. 95/2018). 

Período da conduta 2018 e 2019 

Nexo de causalidade 

Ao autorizar o pagamento de despesas sem observar as 
formalidades legais deixou a Administração Pública em posição 
de vulnerabilidade, expondo-a ao risco de realizar pagamentos 
indevidos. 

Culpabilidade 

O gestor era imputável ao tempo da conduta, tinha potencial 
consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, haja 
vista que é esperado do Secretário de Finanças que observe as 
formalidades para autorizar o pagamento de despesas. 

Dispositivo legal 
violado 

Art. 62 da Lei Federal n. 4.320/1964. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 
equivalente a 20% de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos 
do inciso VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCMGO. 

 
7. determinar ao sr. Álvaro Machado de Freitas, atual Prefeito de Barro Alto que 

se abstenha de prorrogar os Contratos n. 329/2017 e n. 95/2018, uma vez reconhecida a 
sua irregularidade por decisão desta Corte. 

8. recomendar ao sr. Álvaro Machado de Freitas, atual Prefeito de Barro Alto, ou 

quem vier a sucedê-lo, que, na ausência de norma local própria, observe os ditames da 
IN n. 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da União na 
contratação de cooperativas para prestação de serviços, exigindo nos editais de licitação 
que as entidades demonstrem, antes da celebração dos contratos, que os serviços serão 
executados por cooperados, sem intermediação ou subcontratação, bem como que 
mantenha fiscalização permanente dessa condição no curso da execução dos contratos, 
a fim de assegurar a legalidade, a legitimidade e economicidade nessas contratações; 
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9. fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação do Acórdão, 
ao sr. Álvaro Machado de Freitas, atual Prefeito do Município de Barro Alto, e, no que 
couber, ao sr. Edcarlos Oliveira, atual Gestor do Poder Executivo para que apresentem a 
este Tribunal relatório e provas da implementação das seguintes providências para 
melhorar a gestão da coisa pública: (i) revisar toda a estrutura administrativa do 

município, de forma a atualizar os normativos acerca das competências de cada Gestor 
Público; (ii) criar normas para o fluxo dos processos administrativos de contratações 

públicas, de forma que todos os documentos sejam assinados e conferidos pelas 
autoridades competentes e sejam precedidos de parecer jurídico (escrito) e, 
posteriormente, controlados e arquivados no controle interno; (iii) realizar nova licitação 

para a contratação de serviços de transporte escolar, de forma que o novo processo 
licitatório não tenha cláusula restritiva, observando os preceitos da LC Federal n. 123/06 
e do Acórdão-Consulta TCMGO n. 03/18; (iv) ter atenção especial à fiscalização dos 

serviços e obras em execução, de forma a nomear servidores capacitados para a função; 
(v) na fase interna da licitação público, o município deve  elaborar o próprio orçamento 

detalhado de preços e serviços com os respectivos custos unitários e, não sendo 
possível, estimar os preços de mercado priorizando valores adjudicados em licitações de 
outros órgãos público. 

10. alertar o sr. Álvaro Machado de Freitas, atual Prefeito do Município de Barro 
Alto, e o sr. Edcarlos Oliveira, atual Gestor do Poder Executivo, que findo o prazo 
determinado pelo Tribunal na decisão de mérito, será iniciada de ofício pelo TCMGO, a 
Fase de Cumprimento do Acórdão, ocasião em que, não sendo comprovado que o 
cumprimento das medidas constantes no item 6, será penalizado nas formas previstas em 
lei; 

11. alertar à Administração Municipal que, na ocasião da licitação de serviços, 
deve elaborar o próprio orçamento detalhado de preços e serviços com os respectivos 
custos unitários e, não sendo possível, deve estimar os preços de mercado priorizando 
valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, só utilizando 
excepcionalmente a consulta direta ao mercado. 

12. alertar que após o trânsito em julgado da decisão, o gestor poderá requisitar o 
desentranhamento dos documentos originais, pertencentes à Administração Municipal, que 
estejam instruindo estes autos, substituindo-os por cópias, nos termos do parágrafo único 
do art. 19 da RA n. 90/2015-TCMGO (aplicada analogicamente); 

13. determinar a Superintendência de Secretaria deste Tribunal que: 
13.1. após o trânsito em julgado desta decisão, em atendimento a RA n. 90/18, 

promova a autuação de nova fase no processo principal, denominada “Fase de 
Cumprimento de Acórdão”, cuja competência para análise é da Secretaria de Licitações 
e Contratos; 

13.2. instaure os autos de Tomada de Contas Especial, com base no art. 178 
do Regimento Interno deste Tribunal c/c o caput do art. 12 da Resolução Administrativa 
TCMGO n. 90/15, para apurar a responsabilização e determinar o ressarcimento aos 
cofres públicos do possível dano causado ao erário pela locação de veículos com preço 
superior ao praticado no mercado (itens 14 e 15 do Contrato n. 181/2017 e item 14 dos 
Contratos n. 240/2017 e n. 310/2017). 

 
13.3. ao instaurar a Tomada de Contas Especial, o faça em processo apartado, 

nos termos do art. 2º da RA n. 017/17-TCMGO, extraindo-se cópias dos documentos 
pertinentes à quantificação do débito e identificação dos responsáveis (fls. 128-150 e 
465-480, vol. 8, fls. 1-241, vol. 10, fls. 2-6, vol.15) e desta decisão; 

 
13.4. promova a instauração da Tomada de Contas Especial de forma imediata, 

não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado desta decisão, visto que, conforme 
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art. 3º da RA 017/17, a oposição de recursos ou embargos contra a decisão que 
determine TCE não obstará a continuidade do procedimento; 

 
13.5. após instaurados, encaminhe os autos da Tomada de Contas Especial ao 

Gabinete do Relator, Conselheiro Francisco José Ramos, para prosseguimento do feito. 
 
14. notificar, via postal, com Aviso de Recebimento (AR) e via Diário Oficial de 

Contas – DOC, o sr. Álvaro Machado de Freitas, atual Prefeito do Município de Barro 
Alto, e o sr. Edcarlos Oliveira, atual Gestor do Poder Executivo, para que tomem ciência 
desta decisão, especialmente no tocante ao prazo fixado para atendimento de 
providências (item 9); e 

 
15. notificar os senhores Luzimar José da Costa, ex-Gestor do Poder Executivo, 

Circe Olímpio Moreira Lopes, ex-Secretária de Educação, Absalão Cipriano Gomes, 
Secretário de Finanças, Rhajiv Neres de Albuquerque, Pregoeiro, Maria Cláudia Diniz e 
Silva, Pregoeira, Ana Cláudia Silva Dias, Fiscal do Contrato n. 095/2018, Dayanne 
Marques Miranda, ex-Controladora Interna, acerca da presente decisão. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Setembro 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 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. 

 
 
BONFINOPOLIS 
 
 

Processo - 00461/2019 
 
PROCESSO : 00461/19  
ASSUNTO : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
RELATOR :  FLÁVIO MONTEIRO DE ANDRADA LUNA 
PROCURADOR MPC : HENRIQUE PANDIM BARBOSA MACHADO  
RESPONSÁVEL : JOSÉ DA LUZ PAULINO OLIVEIRA 
CPF: : 231.585.571-34 
MUNICÍPIO : BONFINÓPOLIS 
ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 
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BONFINÓPOLIS. PODER EXECUTIVO. 
CONTAS DE GOVERNO/2015. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
Conhecimento. Nega Provimento. Parecer 
prévio pela rejeição das contas. 

 
Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

pelo Sr. JOSÉ DA LUZ PAULINO OLIVEIRA, Prefeito do Município de BONFINÓPOLIS, 
objetivando a reforma do PARECER PRÉVIO - PP Nº 00519/2020 - TRIBUNAL PLENO 
e do ACÓRDÃO Nº 06924/2020 - TRIBUNAL PLENO, no qual este Tribunal se 
manifestou pela rejeição das contas de governo de 2015, com aplicação de multa ao 
responsável. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos no Plenário, acolhendo as razões expostas no voto do Relator 
em: 

1. CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, previstos no artigo 39, do 
LOTCMGO ; 

2. no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO tendo em vista que o 
Embargante não demonstrou através de suas alegações qualquer obscuridade, 
contradição e omissão na decisão embargada; 

 

3. MANTER as irregularidades apontadas nos itens 19.1, 19.2, 19.4, 
19.7 e 19.8; 
                       
 

4. MANTER a multa em razão da permanência das irregularidades 
constatadas na prestação de contas de governo, porém com valor reduzido, em razão do 
saneamento da irregularidade constante no item 19.6, nos termos do quadro que se 
segue:  

Chefe de 
Governo 

JOSE DA LUZ PAULINO OLIVEIRA 

CPF 231.585.571-34 

Irregularidade 
praticada 

1)   Abertura de créditos adicionais, por decreto do Chefe de Governo, 
sem a devida autorização legislativa (item 19.1). 
2)   Divergência relevante entre os saldos patrimoniais do início do 
exercício e os saldos finais do exercício anterior (item 19.2). 
3)   Apresentação incompleta do relatório conclusivo da comissão 
especial de inventário anual dos bens patrimoniais (item 19.3). 
4)   Falta de comprovação do fato motivador do cancelamento de 
Dívida Ativa no exercício de referência, em montante relevante (item 
19.4). 
5)   Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino não 
atendendo ao limite mínimo de 25% da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências (item 19.6). (sanada) 
6)   Despesa total com pessoal do Poder Executivo não atendendo ao 
limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida – RCL. Já esgotado 
o prazo de dois quadrimestres para recondução do limite (art. 23 da LC 
nº 101/00) (item 19.7). 
7)   Inscrição de Restos a Pagar Processados que excede a 
disponibilidade de caixa (item 19.8). 
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Dispositivo legal 
ou normativo 
violado 

1)   Art. 167, V, da CF/88 e art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.  
2)   Art. 85 da Lei Federal nº 4.320/64.  
3)   Arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art.  27, § 3°, XXI, da 
IN TCM nº 012/2014.  
4)   Arts. 173 e 174, da Lei Federal nº 5.172/66 – CTN. 
5)   Art. 212, da CF/88. (sanada) 
6)   Art. 20, III, "b", e art. 23 da LC nº 101/00.  
7)   Art. 1º da LC nº 101/00 – LRF.  

Base legal para 
imputação de 
multa 

1)   Art. 47-A, IX, da LO TCM. 
2)   Art. 47-A, IX, da LO TCM. 
3)   Art. 47-A, IX, da LO TCM. 
4)   Art. 47-A, IX, da LO TCM. 
5)   Art. 47-A, IX, da LO TCM. (sanada) 
6)   Art. 47-A, IX, da LO TCM. 
7)   Art. 47-A, IX, da LO TCM. 

Valor da multa 1)   R$ 200,00 (2% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 
TCM. 
2)   R$ 200,00 (2% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 
TCM.  
3)   R$ 200,00 (2% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 
TCM.  
4)   R$ 200,00 (2% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 
TCM.  
5)   R$ 200,00 (2% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 
TCM. 
(sanada)  
6)   R$ 200,00 (2% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 
TCM.  
7)   R$ 200,00 (2% de R$ 10.000,00) previsto no art. 47-A, IX, da LO 
TCM.  
Totalizando as multas em R$ 1.200,00( Um mil e duzento reais) 

Prazo máximo 
para recolhimento 

20 (vinte) dias após a notificação via Diário Oficial de Contas. 

 

5. DECLARAR que na análise das Contas de Gestão de 
responsabilidade do Sr. JOSÉ DA LUZ PAULINO OLIVEIRA, Prefeito e Gestor do 
Município de Bonfinópolis, no exercício de 2015, foram constatadas irregularidades que  
maculam as contas; 
 

6. DECLARAR que por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal 
Federal ao decidir o Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, o presente Acórdão não 
produz efeitos para os fins do art. 1º, l, g, da Lei Complementar nº64/1990, relativamente 
ao Sr. JOSÉ DA LUZ PAULINO OLIVEIRA, Prefeito e Gestor do Município de 
BONFINÓPOLIS  no exercício de 2015; 

 

7. DETERMINAR que se cumpram as demais formalidades de praxe. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 

de Setembro de 2021. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator em Substituição: Flavio Monteiro de Andrada Luna 
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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 e o 
representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro 
de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

Declararam impedimento/suspeição: Fabricio Macedo Motta (Impedimento) 
, Francisco José Ramos (Suspeição) . 
 
 
Processo - 00461/2019 
 
PROCESSO : 00461/19  
ASSUNTO : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
RELATOR :  FLÁVIO MONTEIRO DE ANDRADA LUNA 
PROCURADOR MPC : HENRIQUE PANDIM BARBOSA MACHADO  
RESPONSÁVEL : JOSÉ DA LUZ PAULINO OLIVEIRA 
CPF: : 231.585.571-34 
MUNICÍPIO : BONFINÓPOLIS 
ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 

 
BONFINÓPOLIS. PODER EXECUTIVO. 
CONTAS DE GOVERNO/2015. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
Conhecimento. Nega Provimento. Parecer 
prévio pela rejeição das contas. 
 

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 
pelo Sr. JOSÉ DA LUZ PAULINO OLIVEIRA, Prefeito do Município de BONFINÓPOLIS, 
objetivando a reforma do PARECER PRÉVIO - PP Nº 00519/2020 - TRIBUNAL PLENO 
e do ACÓRDÃO Nº 06924/2020 - TRIBUNAL PLENO, no qual este Tribunal se 
manifestou pela rejeição das contas de governo de 2015, com aplicação de multa ao 
responsável. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos no Plenário, acolhendo as razões expostas no voto do Relator 
em: 

1. CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, previstos no artigo 39, do 
LOTCMGO; 

2. no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO tendo em vista que o 
Embargante não demonstrou através de suas alegações qualquer obscuridade, 
contradição e omissão na decisão embargada; 

3. MANIFESTAR à respectiva Câmara Municipal de Bonfinópolis o 
PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO das Contas de Governo do Município de 
BONFINÓPOLIS, exercício 2015, de responsabilidade de JOSÉ DA LUZ PAULINO 
OLIVEIRA, em razão da manutenção das irregularidades apontadas nos itens 19.1, 19.2, 
19.4, 19.7 e 19.8 com as ressalvas apontadas nos itens 19.3 e 19.5; 

DETERMINAR, após o trânsito em julgado, que os autos sejam 
encaminhados à Câmara Municipal de BONFINÓPOLIS para providências e julgamento, 
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por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso 
Extraordinário nº 848.826/DF, de 17 de agosto de 2016. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 

de Setembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator em Substituição: Flavio Monteiro de Andrada Luna 
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 e o 
representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro 
de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

Declararam impedimento/suspeição: Fabricio Macedo Motta (Impedimento) 
, Francisco José Ramos (Suspeição) . 

 
 
CATALAO 
 
 

Processo - 02607/2013 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00389/2021 - Tribunal Pleno 
 

Processo  : 02607/13 
Município  : Catalão 
Órgão : Poder Executivo 
Assunto  : Embargos de Declaração 
Objeto  : Contas de Gestão 
Período  : Janeiro a Dezembro de 2012 
Gestor / Prefeito  : Velomar Gonçalves Rios 
CPF  : 263.588.241-04 
Relator  : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
Representante do MPC       : Henrique Pandim Barbosa Machado 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAS DE 
GESTÃO DE 2012. PODER EXECUTIVO. 
CONTAS DE PREFEITO. I- PAGAMENTO DE 
DIÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO SANADO. II- 
PAGAMENTO A MAIOR DE CONTRATO DE 
FORNECIMENTO CELEBRADO RESSALVADO. 
III- AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
CONTRATO VINCULADO DE FORNECIMENTO 
RESSALVADA. PROVIMENTO PARCIAL. 
PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS 
COM RESSALVAS. 
1- O recolhimento do valor pago como diária sem 
comprovação aos cofres públicos sana a falha 
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apontada. 
2- A apresentação de termo aditivo do contrato 
explica o valor pago a maior que o contrato 
originário e por isso a falha deve ser ressalvada 
em atenção aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 
3- Considerando tratar-se de despesa essencial 
à Administração (combustível), não se 
vislumbrando irregularidade quanto à despesa, 
que restou devidamente comprovada por meio 
de notas fiscais, e, ainda, considerando o valor 
inexpressivo da irregularidade remanescente, 
que representa 0,02% da receita corrente liquida 
do Município, a falha deve ser ressalvada em 
atenção aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 

 
Vistos e relatados os presentes autos de Embargos de Declaração, 

opostos pelo senhor Velomar Gonçalves Rios, na condição de Gestor do Poder 
Executivo e Prefeito do Município de Catalão no exercício de 2012, visando à reforma 
das decisões contidas nos Parecer Prévio PP nº 00147/20 – Pleno e Acórdão AC nº 
01404/20 - Pleno, que deu provimento parcial ao recurso de revisão interposto, mas 
manteve o parecer pela rejeição das contas de gestão com débitos e multas, 
parcialmente nos termos do Acórdão AC nº 03628/15 – 2ª Câmara (fase 1). 

 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás decide, em 

sessão do Pleno, nos termos do relatório e voto do Relator: 
 

 
1- conhecer dos Embargos de Declaração e dar-lhes provimento 

parcial, diante do saneamento da falha constante no item 1.9.2 do Acórdão AC nº 
03628/15 – 2ª Câmara e ressalva das falhas constantes nos itens 1.9.1.1 e 1.9.1.2 do 
Acórdão AC nº 03628/15 – 2ª Câmara, para  

 
 
2- emitir o parecer prévio pela APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS 

itens 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.9.1.1, 1.9.1.1 e 1.9.1.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10.1, 1.10.3, 1.10.6, 
1.16.1 e IV-2 do Acórdão AC nº 03628/15 – 2ª Câmara das contas de gestão de 
responsabilidade do senhor Velomar Gonçalves Rios, gestor do Poder Executivo e 
Prefeito do Município de Catalão em 2012; e 

 
3- informar que as conclusões registradas no presente Parecer Prévio 

não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente 
processo, e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como 
inspeções, denúncias ou tomada de contas, sem prejuízo das cominações já impostas ou 
as que eventualmente forem aplicadas em outros processos atinentes ao mesmo 
período. 

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

15 de Setembro de 2021. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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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 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. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. 
Valcenôr Braz de Queiroz. 

Votaram(ou) contra :  Cons.Francisco José Ramos. 
Declararam impedimento/suspeição: Fabricio Macedo Motta 

(Impedimento) . 
 
 
Processo - 02607/2013 
 

ACÓRDÃO Nº 04504/2021 - Tribunal Pleno 
 

Processo  : 02607/13 
Município  : Catalão 
Órgão : Poder Executivo 
Assunto  : Embargos de Declaração 
Objeto  : Contas de Gestão 
Período  : Janeiro a Dezembro de 2012 
Gestor / Prefeito  : Velomar Gonçalves Rios 
CPF  : 263.588.241-04 
Relator  : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
Representante do MPC       : Henrique Pandim Barbosa Machado 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAS DE 
GESTÃO DE 2012. PODER EXECUTIVO. 
CONTAS DE PREFEITO. I- PAGAMENTO DE 
DIÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO SANADO. II- 
PAGAMENTO A MAIOR DE CONTRATO DE 
FORNECIMENTO CELEBRADO RESSALVADO. 
III- AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
CONTRATO VINCULADO DE FORNECIMENTO 
RESSALVADA. PROVIMENTO PARCIAL. 
IRREGULARIDADES RESSALVADAS. 
MULTAS. 
1- O recolhimento do valor pago como diária sem 
comprovação aos cofres públicos sana a falha 
apontada. 
2- A apresentação de termo aditivo do contrato 
explica o valor pago a maior que o contrato 
originário e por isso a falha deve ser ressalvada 
em atenção aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 
3- Considerando tratar-se de despesa essencial 
à Administração (combustível), não se 
vislumbrando irregularidade quanto à despesa, 
que restou devidamente comprovada por meio 
de notas fiscais, e, ainda, considerando o valor 
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inexpressivo da irregularidade remanescente, 
que representa 0,02% da receita corrente liquida 
do Município, a falha deve ser ressalvada em 
atenção aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. 

 
Vistos e relatados os presentes autos de Embargos de Declaração, 

opostos pelo senhor Velomar Gonçalves Rios, na condição de Gestor do Poder 
Executivo e Prefeito do Município de Catalão no exercício de 2012, visando à reforma 
das decisões contidas nos Parecer Prévio PP nº 00147/20 – Pleno e Acórdão AC nº 
01404/20 - Pleno, que deu provimento parcial ao recurso de revisão interposto, mas 
manteve o parecer pela rejeição das contas de gestão com débitos e multas, 
parcialmente nos termos do Acórdão AC nº 03628/15 – 2ª Câmara (fase 1). 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, nos termos do Voto do Relator, em: 

1- conhecer dos Embargos de Declaração e dar-lhes provimento 
parcial, diante do saneamento da falha constante no item 1.9.2 do Acórdão AC nº 
03628/15 – 2ª Câmara e ressalva das falhas constantes nos itens 1.9.1.1 e 1.9.1.2 do 
Acórdão AC nº 03628/15 – 2ª Câmara, para  

 
2- declarar ressalvadas as falhas constantes nos itens 1.8.2, 1.8.3, 

1.8.4, 1.9.1.1, 1.9.1.1 e 1.9.1.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10.1, 1.10.3, 1.10.6, 1.16.1 e IV-2 do 
Acórdão AC nº 03628/15 – 2ª Câmara, de responsabilidade do senhor Velomar 
Gonçalves Rios, gestor do Poder Executivo e Prefeito do Município de Catalão em 2012; 
 

3- MANTER AS MULTAS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 E 13 em desfavor 
do senhor Velomar Gonçalves Rios nos valores de R$2.400,00, R$7.000,00, R$800,00, 
R$2.000,00, R$2.000,00, R$2.000,00, R$2.000,00, R$2.000,00, R$4.000,00 e R$ 
4.000,00 respectivamente; 

 
4- DESCONSTITUIR A MULTA 2 em desfavor do senhor Velomar 

Gonçalves Rios, no valor de R$ 3.000,00, decorrente do julgamento pela irregularidade 
das contas; 

 
5- MANTER AS MULTAS 8 E 9 em desfavor da senhora Karla Rosane 

Santos Rabelo nos valores de R$2.000,00 cada;  
 
6- CONSIDERAR QUITADO O DÉBITO 1 em desfavor do senhor João 

Carlos Pires dos Reis no valor de R$19.342,33, no valor atualizado de R$ 26.150,83; 
 
7- REDUZIR O DÉBITO 2 em desfavor do senhor Velomar Gonçalves 

Rios de R$ 77.621,10 para R$ 60.101,10 e CONSIDERAR QUITADO ESTE VALOR 
REMANESCENTE, no valor atualizado de R$ 89.865,45; 

 
8- DESCONSTITUIR O DÉBITO 3 em desfavor do senhor Velomar 

Gonçalves Rios no valor de R$119.752,00; 
 
9- informar que, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal 

Federal ao decidir no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, este acórdão não produz 
efeitos para os fins do art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990 (inelegibilidade), em 
relação ao senhor Velomar Gonçalves Rios, Prefeito do Município de Catalão em 2012; e 
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10- informar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados na presente análise, nem tampouco afastam 
a responsabilidade dos gestores ante a eventual constatação de irregularidades em 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomada 
de contas especiais, sem prejuízo das cominações já impostas ou as que eventualmente 
forem aplicadas em outros processos atinentes ao mesmo período. 

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

15 de Setembro 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 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. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. 
Valcenôr Braz de Queiroz. 

Votaram(ou) contra :  Cons.Francisco José Ramos. 
Declararam impedimento/suspeição: Fabricio Macedo Motta 

(Impedimento) . 
 
 
EDEIA 
 
 

Processo - 00870/2021 
 

Processo : 00870/21 

Município : EDÉIA 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : ORISVALDO ANTONIO DE SOUZA BORGES 

CPF : 262.248.441-00 

 
DESPACHO Nº 1211/2021 

 
 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 EDÉIA, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de ORISVALDO ANTONIO DE SOUZA BORGES: 
 1. Subsídios pagos (R$ 934.307,75) aos vereadores acima do valor 
fixado (R$ 911.600,40) na Lei Municipal nº 653/2011 e 763/2014 e revisado pela Lei 
Municipal nº 920/2019 e 922/2019, conforme demonstrado abaixo: 
Apuração do subsídio dos vereadores 

1. Subsídio mensal dos vereadores 7.596,67  
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2. Quant. de vereadores 8  

3. Quant. de meses (incluindo 1/3 de férias e 13º salário) 13,33  

4. Total do subsídio dos vereadores (1 x 2 x 3) 810.311,47  

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  7.596,67  

6. Total do subsídio do Presidente da Câmara Municipal (5 x 3) 101.288,93  

7. Total a pagar de subsídios (4 + 6) 911.600,40  

8. Total pago 934.307,75  

9. Pagamento a maior (8 - 7) 22.707,35  

Fonte: acórdãos que registraram os subsídios; folha de pagamento; e empenhos 
realizados nas naturezas de despesas 3.1.90.11.06 e 3.1.90.11.10 (fls. 08 e 11). 
 Responsabilização: 

Responsável ORISVALDO ANTONIO DE SOUZA BORGES 

CPF 262.248.441-00 

Conduta 
Pagar subsídios aos vereadores acima do valor fixado na Lei 
Municipal, quando deveria ter realizado os pagamentos de 
acordo com o limite fixado na legislação. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade 
O pagamento de subsídio aos vereadores acima do valor 
previsto resultou no descumprimento da Legislação Municipal e 
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, em vez de realizá-lo acima. 

Dispositivo 
legal/normativo violado 

Lei Municipal nº 653/2011 e 763/2014 c/c Lei Municipal nº 
920/2019 e 922/2019. 

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, 1º de 
setembro de 2021. 
 

Adriane Rodrigues de Oliveira Tallison Nathan Sales da Silva 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 
GOIANIA 
 
 

Processo - 06537/2015 
 

ACÓRDÃO Nº 04535/2021 - Tribunal Pleno 
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Processo : 06537/15 
Município : Goiânia 
Poder : Executivo 
Prefeito : Rogério Oliveira da Cruz (atual) 
CPF : 764.428.377-34 
Gestor : José Carlos Xavier (Presidente da CMTC - 2012) 
CPF : 135.146.521-04 
Gestor : Ubirajara Alves Abbud (Presidente da CMTC - 2015) 
CPF : 002.929.901-20 
Gestor : Iran de Almeida Saraiva Júnior (Presidente da AMOB - 2012) 
CPF : 590.071.091-20 
Secretário : Osmar de Lima Magalhães (Secretário Municipal de Governo e 

Relações Institucionais – SEGOV - 2015) 
CPF : 130.161.131-04 
Diretor : Fabrício Fermanian de Menezes (Diretor do Departamento de 

Projetos da AMOB - 2012) 
CPF : 765.769.651-68 
Diretor : Leandro Wasfi Helou (Diretor de Infraestrutura Viária da AMOB - 

2012) 
CPF : 002.493.511-53 
Coordenador : Rinaldo Paula de Morais (Coordenador Executivo da Unidade de 

Execução das Obras do BRT Goiás Norte-Sul) 
CPF : 520.906.391-72 
Secretário : Fausto Nieri Moraes Sarmento (Secretário da SEINFRA-Goiânia) 
CPF : 093.982.871-53 
Controlador Interno : Aline do Espírito Santo Ribeiro  
CPF : 975.446.041-87 
Assunto : Contrato n. 001/2015 e Termos Aditivos visando a execução de 

obras do BRT. 
Representante MPC: Henrique Pandim Barbosa Machado 
Relator : Francisco José Ramos 

 
VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DE 
CONTRATO. OBRAS. BRT. 1 – PROJETO 
BÁSICO DIFICIENTE. 2 – AUSÊNCIA DE 
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-
FINANCEIRO E DE RECURSO PARA 
PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA. 3 – 
SOBREPREÇO UNITÁRIO. OBRA EM 
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 
SUPERFATURAMENTO. 4 – ALTERAÇÕES 
CONTRATUAIS ACIMA DO LIMITE. 5 –  
AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA 
PROPORCIONALIDADE DO VALOR 
CONTRATADO COM A MEDIÇÃO 
ACUMULADA. DECLARA IRREGULARIDADES. 
APLICA MULTAS. FIXA PRAZO PARA 
ATENDIMENTO DE PROVIDÊNCIAS. 
1. A elaboração/aprovação de projeto básico 
deficiente, além de descumprir o inciso IX do art. 
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6º da Lei n. 8.666/1993, impossibilitou a devida 
caracterização do objeto e a avaliação de seu 
custo e causou atrasos na conclusão da obra e 
indefinição do início da operação. 
2. A contratação de obra não precedida de 
estimativa de impacto orçamentário-financeiro e 
de declaração de compatibilidade da despesa 
com o PPA, LDO e LOA feriu o inciso III do §2º 
do art. 7º da Lei n. 8.666/1993. Ademais, a 
ausência de recursos para pagamento das 
contrapartidas provocou sucessivos atrasos nos 
pagamentos mensais das medições gerando 
paralisações da obra em razão da empresa 
contratada não conseguir honrar compromissos 
com fornecedores. 
3. A existência de sobrepreço unitário não gerou 
superfaturamento, todavia, em caso de execução 
parcial da obra, poderá haver dano ao erário em 
virtude do pagamento de itens com sobrepreço 
unitário em detrimento dos itens com subpreço. 
4. As alterações promovidas pelos termos 
aditivos extrapolaram o limite de até 25% 
previstos pelos §§ 1º e 2º do art.65 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
Tratam os autos da análise do Contrato n. 001/2015 e dos termos aditivos dele 

decorrentes, celebrado entre o Município de Goiânia e o Consórcio Executor das Obras 
BRT Goiânia, cujo objeto é implantação do Corredor Goiás – BRT Norte-Sul, consistindo 
na construção, reforma e ampliação de estações de embarque e desembarque, terminais 
de integração, obras de arte tipo trincheiras e viário urbano, corredor exclusivo concebido 
no modelo de Bus Rapit Transit – BRT, nos seguintes termos: 

Informações precedentes à contratação 

MODALIDADE Concorrência Pública nº 004/2013 

DATA 03/11/2014 

TIPO DE JULGAMENTO Menor Preço global 

 
Contrato n. 001/2015 (fls. 7795-7804, vol. 21) 

CONTRATADA Consórcio ISOLUX constituído pelas empresas: ISOLUX 
Projetos e Instalações Ltda. (líder = 50%); EPC Construções 
Ltda (40%); WVG Construções e Infraestrutura Ltda. (10%). 
ISOLUX 

CNPJ 21.889.358/0001-97 

OBJETO Implantação do Corredor Goiás – BRT Norte-Sul, consistindo na 
construção, reforma e ampliação de estações de embarque e 
desembarque, terminais de integração, obras de arte tipo 
trincheiras e viário urbano, corredor exclusivo concebido no 
modelo de Bus Rapid Transit – BRT. 

VALOR TOTAL R$ 242.417.423,98 
 
 
 
 

 

DATA ASSINATURA 04/03/2015 

VIGÊNCIA 20 (vinte) meses a contar da emissão da 1ª OS (19/03/2015) 
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REGIME DE EXEC. Empreitada preço unitário 

 
Termos Aditivos ao Contrato n. 001/2015 

1° Termo Aditivo 
(fls. 113-156, vol.22) 

OBJETO: Retificação e rerratificação do Contrato nº 001/2015, 
incluindo o item 8.3 e, alterando os itens 2.1; 4.1; 6.4 e 13.2. 

DATA: 23/07/2015. 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência foi ampliado para 24 (vinte e 
quatro) meses a contar da emissão da 1ª OS. 
 VALOR: Supressão de R$ 1.936.689,86 

NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 240.480.734,12 

2° Termo Aditivo 
(fls. 089-093, vol.26) 

OBJETO: Alteração do preâmbulo, referente a exclusão da 
consorciada ISOLUX, empresa pertencente ao Consórcio BRT 
GOIÂNIA. O consórcio passa a ser formado pelas empresas 
EPC Construções Ltda. (60%) e WVG Construções e 
Infraestrutura Ltda. (40%). 

DATA: 08/01/2016 
 

3° Termo Aditivo 
(fls. 094-097, vol.26) 

OBJETO: Acréscimo e supressão de serviços. Alteração do 
projeto para o trecho compreendido entre a Av. Perimetral Norte 
(Estaca 770) até o Terminal Recando do Bosque (Estaca 1095), 
que passará a ser executado em pista exclusiva de pavimento 
rígido. 
 DATA: 22/09/2016 
 
VALOR: Não identificado o valor acrescido nem o valor 
suprimido. 

NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 255.175.022,47 

4° Termo Aditivo 
(fls. 098-102, vol.26) 

OBJETO: Prorrogação de prazo para 48 (quarenta e oito) 
meses, a contar a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. 
Bosque (Estaca 1095), que passará a ser executado em pista 
exclusiva de pavimento rígido. 
 
DATA: 15/03/2017 
 

5° Termo Aditivo 
(fls. 103-105, vol.26) 

OBJETO: Alteração do preâmbulo do respectivo ajuste para 
fazer constar como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEINFRA, 
passando a constar a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO – SEGOV como “interveniente anuente” juntamente 
com as demais Secretarias ali previstas. Consta como 
justificativa para este termo aditivo, a transferência da gestão do 
contrato de obras de implantação do Corredor Goiás – BRT 
Norte Sul da SEGOV para a SEINFRA.  
 DATA: 29/12/2017 
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6° Termo Aditivo 
(fls. 106-110, vol.26) 

OBJETO: Rerratificação do 3º T.A. do Contrato nº 001/2015, 
para reduzir o valor contratual em decorrência de diminuição 
quantitativa de seu objeto, especialmente a retirada do escopo 
contratual do “TRECHO 1”, das obras do BRT Norte-Sul, com 
uma extensão de 4,94km entre o Terminal Cruzeiro (Estaca 
zero) até Terminal Isidória (Estaca 247). 
pista exclusiva de pavimento rígido. 
 

DATA: 09/02/2018 
 
NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 206.253.457,38 

7° Termo Aditivo 
(fls. 005-008, vol.28) 

OBJETO: Prorrogação de prazo até 31/10/2020 e 
reprogramação do Contrato nº 001/2015. 
 
 DATA: 28/02/2019 
 
VALOR: Acréscimo de 9,67% e supressão de 3,98%, resultando 
no aumento no montante de R$ 11.701.658,45 (onze milhões, 
setecentos e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e 
quarenta e cinco centavos). 

NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 217.955.115,83 

8° Termo Aditivo 
(em Anexo 2) 

OBJETO: Rerratificação do item 2.1 da Cláusula Segunda do 7º 
TA do Contrato nº 001/2015. 
 
DATA: 06/08/2020 
 
NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 217.880.015,62 

ERRATA ao 8° TA 
(em Anexo 2) 

Onde se lê: Fica alterada a Planilha Orçamentária Contratual 
relativa ao 7º TA do Contrato nº 001/2015, passando o valor do 
contrato a ser de R$ 217.880.015,62. 
Lê-se: Por esta ERRATA ao 8º TA de Rerratificação ao 7º TA do 
Contrato nº 001/2015, fica alterada a Planilha Orçamentária 
Contratual relativa ao 7º TA do Contrato nº 001/2015, passando 
o valor do contrato a ser de R$ 217.888.255,17. 

DATA: 01/10/2020 

9° Termo Aditivo 
(em Anexo 2) 

OBJETO: Acréscimo e supressão de serviços. O valor do 
contrato passa a ser de R$ 221.651.050,96, com acréscimo de 
R$ 23.090.618,41 (10,59% em relação ao valor primitivo do 
contrato) e supressão no valor de R$ 19.394.683,29 (8,90% em 
relação ao valor primitivo do contrato). 

DATA: 26/08/2020 
 
NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 221.651.050,96 

10° Termo Aditivo 
(em Anexo 2) 

OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 
001/2015 entre o período de junho de 2015 a maio de 2016 e 
março de 2019 a abril de 2020 no valor de R$ 1.811.272,41. 

DATA: 10/12/2020 
 
NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 223.462.323,37 
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11° Termo Aditivo 
(em Anexo 2) 

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 
001/2015, até o dia 31 de maio de 2021, contados a partir de 04 
de novembro de 2020. 

DATA: 28/10/2020 
 

12° Termo Aditivo 
(em Anexo 2) 

OBJETO: Reprogramação da Planilha Orçamentária do 
Contrato nº 001/2015, com acréscimo de R$ 13.514.204,00 
correspondente a 6,10% de ordem quantitativa e R$ 
16.965.161,91 correspondente a 7,65% de ordem qualitativa, 
com supressão de R$ 19.953.416,87 correspondente a 9,00%. 

DATA: 11/11/2020 
 
NOVO VALOR CONTRATUAL: R$ 232.176.999,97 

 
Termos de Apostilamento ao Contrato nº 001/2015 

1° Termo 
Apostilamento 

(fls. 111-113, vol.26) 

OBJETO: Reajuste compreendido entre abril/2014 até abril/2015 

SALDO DO CONTRATO: O saldo do contrato em 30/04/14 é de 
R$ 239.843.698,14 

ÍNDICE APLICADO: 6,8894% 

VALOR DO REAJUSTE: R$ 16.540.371,21 

VALOR À MEDIR: R$ 257.021.105,33 

DATA: 18/08/2015 

2° Termo 
Apostilamento 

(fls. 114-115, vol.26) 

OBJETO: Reajuste compreendido entre abril/2014 até abril/2016 

SALDO DO CONTRATO: O saldo do contrato em 30/04/16 é de 
R$ 213.222.295,55 

ÍNDICE APLICADO: 14,6713% 

VALOR DO REAJUSTE: R$ 31.282.482,52 

VALOR À MEDIR: R$ 246.338.832,91 

DATA: 25/05/2015 

3° Termo 
Apostilamento 
(fl. 163, vol.28) 

OBJETO: Reajuste compreendido entre abril/2015 até abril/2017 

SALDO DO CONTRATO: O saldo do contrato em 30/04/17 é de 
R$ 151.544.618,27 

ÍNDICE APLICADO: 20,5837% 

VALOR DO REAJUSTE: R$ 31.193.489,59 

SALDO DO CONTRATO: R$ 182.738.107,86 

DATA: 25/05/2018 

4° Termo 
Apostilamento 

(fls. 164-165, vol.28) 

OBJETO: Rerratificação do 3º Termo de Apostilamento 

SALDO DO CONTRATO: O saldo do contrato em 30/04/17 é de 
R$ 153.114.233,50 

ÍNDICE APLICADO: 20,5837% 

VALOR DO REAJUSTE: R$ 31.516.574,48 

SALDO DO CONTRATO: R$ 184.630.807,98 
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DATA: 12/02/2019 

5° Termo 
Apostilamento 
(fl. 167, vol.28) 

OBJETO: Reajuste compreendido entre abril/2014 até abril/2018 

SALDO DO CONTRATO: O saldo do contrato em 30/04/18 é de 
R$ 143.964.125,45 

ÍNDICE APLICADO: 25,4263% 

VALOR DO REAJUSTE: R$ 36.604.750,43 

SALDO DO CONTRATO: R$ 180.568.875,88 

DATA: 13/02/2019 

6° Termo 
Apostilamento 
(fl. 169, vol.28) 

OBJETO: Período a medir de reajuste: Maio/2019 à Abril/2020. 

SALDO DO CONTRATO: O saldo do contrato em 30/04/19 é de 
R$ 139.150.897,84 

ÍNDICE APLICADO: 30,6367% 

VALOR DO REAJUSTE: R$ 42.631.243,12 

SALDO DO CONTRATO: R$ 272.229.257,01 

DATA: 04/06/2019 

7° Termo 
Apostilamento 
(em Anexo 2) 

OBJETO: Período a medir de reajuste: Maio/2020 à 
Outubro/2020. 

SALDO DO CONTRATO: O saldo do contrato em 30/04/19 é de 
R$ 77.772.555,69 

ÍNDICE APLICADO: 35,9456% 

VALOR DO REAJUSTE: R$ 27.955.811,78 

VALOR A MEDIR DO CONTRATO: R$ 281.158.476,87 

DATA: 15/10/2020 

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

integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas na fundamentação do voto 
do Relator, em: 

1. declarar as seguintes irregularidades constatadas na análise do Contrato n. 
001/2015 e dos termos aditivos dele decorrentes, celebrado entre o Município de Goiânia 
e o Consórcio Executor das Obras BRT Goiânia: 

1.1. projeto Básico deficiente, o qual foi elaborado sem todos os elementos 
necessários e suficientes para caracterizar o objeto e sem avaliar seu custo, visto não 
haver projetos de arquitetura e complementares (fundação, estrutura metálica) das 
estações de embarque/desembarque a serem implantadas na Praça Cívica e na Avenida 
Goiás, trechos tombados pelo patrimônio histórico nacional com aprovação do IPHAN; 
relatório de Impacto de Trânsito – RIT; licenciamento ambiental para extirpação de 
árvores e projetos de drenagem na região central de Goiânia (projeto básico contido às 
fls. 821 do vol. 3 á fl. 1095 do vol. 4); 

1.2. ausência de recursos financeiro da Prefeitura para pagamento da 
contrapartida;  

1.3. sobrepreço unitário em 7 (itens) serviços contratados, sendo: fornecimento e 
montagem de estrutura metálica vertical – não patinável (itens 14.4.3; 17.4.3 e 16.3.1); 
locação mensal de “Caminhão Pipa 6000L (item 1.2.5); locação mensal de “Caminhão 
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Munck (item 1.2.4); sinalização vertical com pintura eletrostática (item 3.100.2); tarifas de 
telefone (item 2.3.4); tarifa de água/esgoto (item 2.3.2); e médico (1.1.13); 

1.4 alterações contratuais que extrapolaram o limite de até 25% previsto pelos §§ 
1º e 2º do art.65 da Lei n. 8.666/93; e 

1.5. não manutenção da proporcionalidade do valor contratado pelo 7º Termo 
Aditivo do Contrato n. 001/2015 com a medição acumulada até 31/05/2020 (boletim de 
medição n. 63), quando se avalia os valores dos grupos de serviços “Administração Local 
da Obra + Serviços Preliminares” em relação valor total. 

2. aplicar as seguintes multas: 

Responsável 
 

Benjamin Kennedy Machado da Costa, CPF n. 280.250.751-
68, responsável técnico. 

Multa n. 1 

Conduta 

Aprovar projeto básico (fl. 198, vol.2) que não continha todos os 
elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto e 
avaliar seu custo, em decorrência da ausência de projetos de 
arquitetura e complementares (fundação, estrutura metálica) 
das estações de embarque/desembarque a serem implantadas 
na Praça Cívica e na Avenida Goiás, trechos tombados pelo 
patrimônio histórico nacional com aprovação do IPHAN; 
relatório de Impacto de Trânsito – RIT, conforme o projeto 
básico contido às fls. 821 do volume 3 até a 1095 do volume 4. 

Período da conduta 2012 

Nexo de causalidade 

Ao atestar a elaboração projeto básico deficiente, impossibilitou 
a devida caracterização do objeto e a avaliação de seu custo. 
Ademais, a deficiência do projeto básico é a causa da maioria 
das irregularidades comumente observadas nos procedimentos 
licitatórios. 

Culpabilidade 

Consideradas as circunstâncias que o cercavam, era possível 
ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara 
e que era exigível conduta diversa daquela que adotou, 
consistente na elaboração de projeto básico que contivesse 
todos os elementos necessários e suficientes para caracterizar 
o objeto e possibilitassem a avaliação de seu custo, pois a 
situação em questão é exigência legal. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso IX do art. 6º da Lei n. 8.666/1993. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) equivalente à 25% de R$10.000,00, nos termos do inciso 
VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do 
TCMGO). 

Multa n. 2 

Conduta 

Elaborar e publicar edital para contratação de obras (fls. 221-
273, vol. 2) não precedido de estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro e declaração de compatibilidade da 
despesa com o PPA, LDO e LOA necessários para assegurar o 
pagamento das contrapartidas decorrentes de obras a serem 
executadas nos exercícios financeiros de 2015 e 2016, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico do 
Edital Concorrência Pública n. 004/2013 (fls. 361-362, vol. 2). 

Período da conduta 2013 

Nexo de causalidade 
Ao elaborar e publicar edital para contratação de obras sem a 
garantia dos devidos recursos financeiros para pagamento das 
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contrapartidas, vez que não houve estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro e declaração de compatibilidade da 
despesa com o PPA, LDO e LOA, provocou sucessivos atrasos 
nos pagamentos mensais das medições gerando paralisações 
da obra em razão da empresa contratada não conseguir honrar 
compromissos com fornecedores. 

Culpabilidade 

Consideradas as circunstâncias que o cercavam, era possível 
ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara 
e que era exigível conduta diversa daquela que adotou, 
consistente na solicitação de complementação na instrução do 
procedimento que precedeu o edital, pois a situação em 
questão é exigência legal. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso III do §2º do art. 7º da Lei n. 8.666/1993 c/c incisos IV e V 
do art.16 da Instrução Normativa TCMGO n. 015/2012. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) equivalente à 25% de R$10.000,00, nos termos do inciso 
VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do 
TCMGO). 

 

Responsável 
 

José Carlos Xavier, CPF n. 135.146.521-04, Presidente da 
CMTC. 

Conduta 

Aprovar projeto básico (fl. 198, vol.2) que não continha todos os 
elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto e 
avaliar seu custo, em decorrência da ausência de projetos de 
arquitetura e complementares (fundação, estrutura metálica) 
das estações de embarque/desembarque a serem implantadas 
na Praça Cívica e na Avenida Goiás, trechos tombados pelo 
patrimônio histórico nacional com aprovação do IPHAN; 
relatório de Impacto de Trânsito – RIT, conforme o projeto 
básico contido às fls. 821 do volume 3 até a 1095 do volume 4. 

Período da conduta 2012 

Nexo de causalidade 

Ao atestar a elaboração projeto básico deficiente, impossibilitou 
a devida caracterização do objeto e a avaliação de seu custo. 
Ademais, a deficiência do projeto básico é a causa da maioria 
das irregularidades comumente observadas nos procedimentos 
licitatórios. 

Culpabilidade 

Consideradas as circunstâncias que o cercavam, era possível 
ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara 
e que era exigível conduta diversa daquela que adotou, 
consistente na elaboração de projeto básico que contivesse 
todos os elementos necessários e suficientes para caracterizar 
o objeto e possibilitassem a avaliação de seu custo, pois a 
situação em questão é exigência legal. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso IX do art. 6º da Lei n. 8.666/1993. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) equivalente à 25% de R$ 10.000,00, nos termos do inciso 
XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do 
TCMGO). 

 

Responsável 
 

Fabrício Fermanian de Menezes, CPF n. 765.769.651-68, 
Diretor do Departamento de Projetos da AMOB. 
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Conduta 

Aprovar projeto básico (fl. 197, vol.2) que não continha todos os 
elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto e 
avaliar seu custo, em decorrência da ausência de projetos de 
drenagem na região central de Goiânia, conforme o projeto 
básico contido às fls. 821 do volume 3 até a 1095 do volume 4. 

Período da conduta 2012 

Nexo de causalidade 

Ao aprovar o projeto básico deficiente, impossibilitou a devida 
caracterização do objeto e a avaliação de seu custo. Ademais, 
a deficiência do projeto básico é a causa da maioria das 
irregularidades comumente observadas nos procedimentos 
licitatórios. 

Culpabilidade 

Consideradas as circunstâncias que o cercavam, era possível 
ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara 
e que era exigível conduta diversa daquela que adotou, 
consistente na solicitação, ao setor competente, de adequações 
no projeto básico para que contivesse todos os elementos 
necessários e suficientes para caracterizar o objeto e 
possibilitassem a avaliação de seu custo, pois a situação em 
questão é exigência legal. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso IX do art. 6º da Lei n. 8.666/1993. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) equivalente à 25% de R$10.000,00, nos termos do inciso 
VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do 
TCMGO). 

 

Responsável 
 

Leandro Wasfi Helou, CPF n. 002.493.511-53, Diretor de 
Infraestrutura Viária da AMOB 

Conduta 

Aprovar projeto básico (fl. 197, vol.2) que não continha todos os 
elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto e 
avaliar seu custo, em decorrência da ausência de projetos de 
drenagem na região central de Goiânia, conforme o projeto 
básico contido às fls. 821 do volume 3 até a 1095 do volume 4. 

Período da conduta 2012 

Nexo de causalidade 

Atestar a elaboração projeto básico deficiente impossibilita a 
devida caracterização do objeto e a avaliação de seu custo. 
Ademais, a deficiência do projeto básico é a causa da maioria 
das irregularidades comumente observadas nos procedimentos 
licitatórios. 

Culpabilidade 

Consideradas as circunstâncias que o cercavam, era possível 
ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara 
e que era exigível conduta diversa daquela que adotou, 
consistente na solicitação, ao setor competente, de adequações 
no projeto básico para que contivesse todos os elementos 
necessários e suficientes para caracterizar o objeto e 
possibilitassem a avaliação de seu custo, pois a situação em 
questão é exigência legal. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso IX do art. 6º da Lei n. 8.666/1993. 

Encaminhamento 
Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) equivalente à 25% de R$10.000,00, nos termos do inciso 
VIII do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do 
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TCMGO). 

 

Responsável 
 

Iran de Almeida Saraiva Júnior, CPF n. 590.071.091-20, 
Presidente da AMOB. 

Conduta 

Aprovar projeto básico (fl. 197, vol.2) que não continha todos os 
elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto e 
avaliar seu custo, em decorrência da ausência de projetos de 
drenagem na região central de Goiânia, conforme o projeto 
básico contido às fls. 821 do volume 3 até a 1095 do volume 4. 

Período da conduta 2012 

Nexo de causalidade 

Atestar a elaboração projeto básico deficiente impossibilita a 
devida caracterização do objeto e a avaliação de seu custo. 
Ademais, a deficiência do projeto básico é a causa da maioria 
das irregularidades comumente observadas nos procedimentos 
licitatórios. 

Culpabilidade 

Consideradas as circunstâncias que o cercavam, era possível 
ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara 
e que era exigível conduta diversa daquela que adotou, 
consistente na solicitação, ao setor competente, de adequações 
no projeto básico para que contivesse todos os elementos 
necessários e suficientes para caracterizar o objeto e 
possibilitassem a avaliação de seu custo, pois a situação em 
questão é exigência legal. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso IX do art. 6º da Lei n. 8.666/1993. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) equivalente à 25% de R$ 10.000,00, nos termos do inciso 
XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do 
TCMGO). 

 

Responsável 
 

Osmar de Lima Magalhães, CPF n. 130.161.131-04, 
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais – 
SEGOV. 

Conduta 

Contratar obra (fls. 7795-7805, vol. 21) sem previsão de 
recursos orçamentários que assegurassem o pagamento das 
contrapartidas decorrentes de obras a serem executadas nos 
exercícios financeiros de 2015 e 2016, de acordo com o 
cronograma físico-financeiro do projeto básico do Edital 
Concorrência Pública n. 004/2013 (fls. 361-362, vol. 2). 

Período da conduta 2015 

Nexo de causalidade 

A contratação de obras sem os devidos recursos financeiros 
para pagamento das contrapartidas provocou sucessivos 
atrasos nos pagamentos mensais das medições gerando 
paralisações da obra em razão da empresa contratada não 
conseguir honrar compromissos com fornecedores. 

Culpabilidade 

Consideradas as circunstâncias que o cercavam, era possível 
ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara 
e que era exigível conduta diversa daquela que adotou, 
consistente na adequada previsão de recursos orçamentários 
que assegurassem o pagamento das contrapartidas 
decorrentes dos serviços/obras executados no exercício 
financeiro de 2015 e 2016, de acordo com o cronograma físico-
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financeiro do projeto básico do Edital Concorrência Pública n. 
004/2013, pois a situação em questão é exigência legal. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso III do §2º do art. 7º da Lei n. 8.666/1993. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) equivalente à 25% de R$ 10.000,00, nos termos do inciso 
XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do 
TCMGO). 

 

Responsável 
 

Ubirajara Alves Abbud, CPF n. 002.929.901-20, Presidente da 
CMTC. 

Conduta 

Contratar obra (fls. 7795-7805, vol. 21) sem previsão de 
recursos orçamentários que assegurassem o pagamento das 
contrapartidas decorrentes de obras a serem executadas nos 
exercícios financeiros de 2015 e 2016, de acordo com o 
cronograma físico-financeiro do projeto básico do Edital 
Concorrência Pública nº 004/2013 (fls. 361-362, vol. 2). 

Período da conduta 2015 

Nexo de causalidade 

A contratação de obras sem os devidos recursos financeiros 
para pagamento das contrapartidas provocou sucessivos 
atrasos nos pagamentos mensais das medições gerando 
paralisações da obra em razão da empresa contratada não 
conseguir honrar compromissos com fornecedores. 

Culpabilidade 

Consideradas as circunstâncias que o cercavam, era possível 
ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que praticara 
e que era exigível conduta diversa daquela que adotou, 
consistente na adequada previsão de recursos orçamentários 
que assegurassem o pagamento das contrapartidas 
decorrentes dos serviços/obras executados no exercício 
financeiro de 2015 e 2016, de acordo com o cronograma físico-
financeiro do projeto básico do Edital Concorrência Pública nº 
004/2013 (fls.361-362, vol.02), pois a situação em questão é 
exigência legal. 

Dispositivo legal 
violado 

Inciso III do §2º do art. 7º da Lei n. 8.666/1993. 

Encaminhamento 

Aplicar multa no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) equivalente à 25% de R$ 10.000,00, nos termos do inciso 
XVI do art. 47-A da Lei Estadual n. 15.958/07 (Lei Orgânica do 
TCMGO). 

 
3. declarar extinta a punibilidade relativa à multa em desfavor do sr. Paulo de 

Siqueira Garcia, Prefeito de Goiânia à época dos fatos, pela contratação de obra sem 
previsão de recursos orçamentários que assegurassem o pagamento das contrapartidas 
decorrentes de obras a serem executadas nos exercícios financeiros de 2015 e 2016, em 
decorrência do seu falecimento, com fundamento no inciso XLV do art. 5º da Constituição 
Federal; 

4. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do Acórdão, ao 
Coordenador Executivo da Unidade de Execução das Obras do BRT Goiás Norte-Sul, sr. 
Rinaldo Paula de Morais, e ao Secretário da SEINFRA-Goiânia, sr. Fausto Nieri 
Moraes Sarmento, para que apresentem ao TCMGO a comprovação de que, na próxima 
medição, adequaram a proporcionalidade medida acumulada dos valores dos grupos de 
serviços “Administração Local da Obra + Serviços Preliminares” em relação ao valor total, 
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em percentual semelhante às atuais condições contratadas, visto que foi constatada essa 
desproporcionalidade na medição acumulada do boletim de medição n. 63; e que, nas 
medições posteriores, mantenham a referida proporção; 

5. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do Acórdão, ao 
Coordenador Executivo da Unidade de Execução das Obras do BRT Goiás Norte-Sul, sr. 
Rinaldo Paula de Morais, e ao Secretário da SEINFRA-Goiânia, sr. Fausto Nieri 
Moraes Sarmento, e à Controladora Geral do Município, sra. Aline do Espírito Santo 
Ribeiro, para que comprovem a este Tribunal o atendimento das seguintes providências: 

5.1. promovam imediatamente após a publicação desta decisão, a reavaliação de 
todas as medições realizadas desde o início da obra, no intuito de verificar a 
compatibilidade das medições/pagamentos relacionados com os cargos de nível superior 
(itens 1.1.1 a 1.1.11 e 1.1.13 a 1.1.15 da planilha contratada) com a efetiva 
disponibilização e prestação de serviços pelos profissionais. Para cada medição, a 
avaliação deve apresentar relação com a descrição individual de: nome; CPF e 
função/cargo correspondente ao item contratado da planilha de medição. Para todos os 
profissionais envolvidos também deverá ser apresentada a comprovação de vínculo com 
a contratada (carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou documento 
correlato). Ademais, para engenheiros e arquitetos devem ser apresentadas as 
respectivas ART e/ou RRT; 

5.2. promovam imediatamente após a publicação desta decisão, a reavaliação de 
todas as medições realizadas desde o início da obra, no intuito de verificar a 
compatibilidade das medições/pagamentos relacionados aos itens 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 dos 
Serviços Preliminares (tarifas de: água/esgoto, energia e telefone, respectivamente). Para 
cada medição, a avaliação deve apresentar as faturas mensais relacionadas as despesas 
com as concessionárias de água/esgoto, energia e telefone. Ressalta-se que a obra foi 
contratada no regime de exceção de empreitada por preço unitário, situação em que a 
medição deve ser realizada com a precisão da realidade dos quantitativos efetivamente 
executados, no caso de tarifas de energia, telefone e água/esgoto, mediante a 
apresentação de faturas mensais; 

5.3. em caso de constatação de medição/pagamento a maior (itens 5.1 e 5.2 
desta decisão), promovam, de imediato, a adequação da medição acumulada, além do 
estorno desses valores aos cofres da administração; 

5.4. nas medições posteriores à avaliação realizem a medição/pagamento 
relacionados aos itens 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 dos Serviços Preliminares (tarifas de: 
água/esgoto, energia e telefone, respectivamente) mediante a apresentação por parte da 
contratada das faturas mensais relacionadas as despesas com as concessionárias de 
água/esgoto, energia e telefone; 

6. alertar o sr. Rinaldo Paula de Morais, Coordenador Executivo da Unidade de 
Execução das Obras do BRT Goiás Norte-Sul, o sr. Fausto Nieri Moraes Sarmento, 
Secretário da SEINFRA-Goiânia, e à sra. Aline do Espírito Santo Ribeiro, Controladora 
Geral do Município, que findo o prazo determinado pelo Tribunal na decisão de mérito, será 
iniciada de ofício pelo TCMGO, a Fase de Cumprimento do Acórdão, ocasião em que, não 
sendo comprovado o cumprimento das medidas constantes nos itens 4 e 5, serão 
penalizado nas formas previstas em lei; 

7. informar que as exigências de qualificação técnica de habilitação da 
Concorrência Pública n. 004/2013, previstas no item 7.6 do Edital (fls.835-838, vol.03), 
mostraram-se em conformidade com o art. 30 da Lei n. 8666/93, não restringindo o 
caráter competitivo; 

8. alertar os gestores municipais, em especial, o Coordenador Executivo da 
Unidade de Execução das Obras do BRT Goiás Norte-Sul, sr. Rinaldo Paula de Morais, 
e o Secretário da SEINFRA-Goiânia, sr. Fausto Nieri Moraes Sarmento, que: 
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8.1. caso o contrato seja rescindido e a obra seja apenas parcialmente executada, 
poderá haver pagamento dos itens com sobrepreço unitário em detrimento dos itens com 
subpreço, descaracterizando a análise orçamentária registrada pela SFOSEng, já que 
está se baseou nas informações constantes nos autos (projeto básico, edital, cronograma 
e orçamento contratado), que poderá ser diferente da documentação gerada pela real 
execução das obras (medição, cronograma físico-financeiro ajustado, termos aditivos e 
outros) e, assim, gerar superfaturamento e a responsabilização dos envolvidos com 
imputação de multas e aplicação de débito; 

8.2. o regime de execução do Contrato n. 001/2005 é empreitada por preço 
unitário, ficando a cargo dos fiscais da UCPCG-BRT e do Consórcio Supervisor da Obra 
a responsabilidade pela verificação da regularidade dos quantitativos efetivamente 
executados bem como da qualidade dos serviços especificados pelo contrato e termos 
aditivos; 

8.3. com a celebração do 7º Termo Aditivo houve a extrapolação do limite de 
acréscimos de 25% previsto pelo § 1º do art. 65 da Lei n. 8666/93 

8.4. todas as alterações contratuais (termos aditivos) devem ser precedidas de 
fundamentação técnica e sempre preservar o equilíbrio econômico do contrato 

8.5. em caso de prorrogação da vigência contratual seja reavaliado o 
dimensionamento mensal dos valores dos grupos de serviços “Administração Local da 
Obra + Serviços Preliminares”, de modo a não acrescer valor total a esses grupos. 

9. alertar o Coordenador Executivo da Unidade de Execução das Obras do BRT 
Goiás Norte-Sul, sr. Rinaldo Paula de Morais, o Secretário da SEINFRA-Goiânia, sr. 
Fausto Nieri Moraes Sarmento, e à Controladora Geral do Município - CGM, sra. Aline 
do Espírito Santo Ribeiro, que o 6º e 7º termos de apostilamento e o 10º TA não foram 
analisados por este Tribunal, pois ainda carecem de manifestação conclusiva da 
Controladoria Geral do Município (CGM), inclusive, podendo sofrer alterações. Caso a 
CGM constate alguma irregularidade que não seja sanada deve ser dada ciência a esta 
Corte de Contas, conforme preconizado pelo RN TCMGO nº 004/2001, art.2º, XII; 

10. alertar que: 
 
10.1. a presente análise foi delimitada em avaliar o projeto básico/termo de 

referência, as exigências de qualificação técnica do certame e se os valores contratados 
configuram danos ao erário; 

 
10.2. as conclusões registradas neste documento não elidem responsabilidades 

por atos não alcançados na presente análise e por constatações de procedimentos 
fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomada de contas 
especiais, sem prejuízo das cominações já impostas ou as que eventualmente forem 
aplicadas em outros processos atinentes ao mesmo período; 

 
10.3. o descumprimento das determinações contidas nesta análise sujeitará o 

responsável à multa prevista no art. 47-A, inciso X, da LOTCM-GO, cujo valor será fixado 
respeitando-se o intervalo de 2,5% a 25% do montante previsto no caput do art. 47-A da 
LOTCM-GO, com redação dada pela Lei n. 19.044/2015 (R$ 12.338,00);  

 
104. os responsáveis indicados deverão acompanhar o Diário Oficial de Contas no 

sítio eletrônico www.tcm.go.gov.br, vez que as próximas intimações decorrentes destes 
autos poderão ser realizadas apenas por essa via. 

 
11. recomendar ao Prefeito Municipal de Goiânia, sr. Rogério Oliveira da Cruz, 

ao Secretário da SEINFRA, sr. Fausto Nieri Moraes Sarmento, e à Controladora Geral 
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do Município, sra. Aline do Espírito Santo Ribeiro, ou quem vier a substituí-los, que 
adotem providências administrativas para: 

 
11.1. controlar a execução física-financeira dos contratos de obras e serviços de 

engenharia para que as alterações contratuais promovidas pelos termos aditivos não 
ultrapassem os limites estabelecidos pelos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8666/93, 
alterações que devem ser verificadas, separadamente, tanto nos acréscimos quanto nas 
supressões de itens ao contrato, e não pelo cômputo final que tais alterações 
(acréscimos menos decréscimos) possam provocar na equação financeira do contrato; 

 
11.2. executar o escopo contratual com a obrigação de fazer a obra e/ou serviço 

de engenharia, e não apenas de gastar o erário, preservando a concepção inicial do 
objeto contratual e, excepcionalmente, alterado até o limite permitido pelo art. 65 da Lei n. 
8.666/93; 

 
11.3. que nas próximas licitações/contratações, quando da elaboração do 

cronograma físico-financeiro, atentar-se para o fluxo de caixa da entidade contratante, a 
fim de evitar atrasos na execução das obras, motivados pela falta de recursos; 

 
12. determinar a Superintendência de Secretaria deste Tribunal que, após o 

trânsito em julgado desta decisão, em atendimento a RA n. 90/2018, promova a autuação 
de nova fase no processo principal, denominada “Fase de Cumprimento de Acórdão”, 
cuja competência para análise é da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 
Engenharia; 

 
13. encaminhar cópia do cópia deste Acórdão à Câmara Municipal de Goiânia, 

aos cuidados do Presidente da Mesa Diretora, Sr. Romário Barbosa Policarpo e, ao 
Ministério Público Federal, aos cuidados do Procurador da República, Sr. Hélio Telho 
Corrêa Filho, que intermediou as reuniões que antecederam a celebração do Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC realizado com a Prefeitura Municipal de 
Goiânia; e 

 
14. notificar os interessados acerca da presente decisão. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Setembro 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 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. 
Valcenôr Braz de Queiroz. 

Votaram(ou) contra : Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
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Processo - 05689/2015 
 

Processo 05689/15 – FASES 2 E 3 

Município GOIANIA 

Poder EXECUTIVO 

Órgão COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA – COMURG 

Assunto RECURSO ORDINÁRIO 

Prefeito PAULO DE SIQUEIRA GARCIA 

CPF 335.382.551-72 

Gestor ORMANDO JOSÉ PIRES JÚNIOR (PRESIDENTE - 2014) 

CPF 472.216.231-04 

Gestor WILLION CARLOS REIS DE BARROS (DIRETOR ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRO - 2014) 

CPF 315.898.471-72 

Gestor EDILBERTO DE CASTRO DIAS (PRESIDENTE - 2014) 

CPF 634.491.701-63 

Gestor JOÁS ARAÚJO ABRANTES (DIRETOR ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRO - 2014) 

CPF 269.076.821-68 

OBJETO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – (LOCAÇÃO DE 49 CAMINHÕES 
COLETORES COMPACTADORES MEDIANTE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO) 

 
DESPACHO N. 277/2021 - Tratam os presentes autos das Fases 2 e 3 de 

RECURSO ORDINÁRIO autuados por meio de petição (fls. 1 a 15 – Fase 2 e fls. 1 a 6 – 
Fase 3) da lavra da empresa contratada HL Locadora de Maquinários e Veículos Ltda. 
(Fase 2), e dos Srs. Godoaldo Borges Neto, José Eridan Pinheiro e Ailson Alves da Costa 
(Fase 3), visando à reforma do Acórdão nº 00265/2021 – Tribunal Pleno, em razão de 
irregularidades no Contrato nº 074/2014, tendo julgado irregulares as contas tomadas de 
responsabilidade dos Srs. Godoaldo Borges Neto, José Eridan Pinheiro e Ailson Alves da 
Costa e da empresa contratada HL Locadora de Maquinários e Veículos Ltda., com 
imputação de débitos e aplicação de multa. 

Conforme Despacho n.034/21, da Secretaria de Recursos em 1º de 
setembro de 2021, o representante da recorrente da fase 2 -  empresa contratada HL 
Locadora de Maquinários e Veículos Ltda., solicitou via e-mail a juntada de petição 
requerendo, em síntese, cópia integral dos autos e sobrestamento do processo por 60 
(sessenta) dias para aditamento da petição recursal (entrega de documentação 
complementar). 

 
DEFIRO o pedido de sobrestamento pelo prazo de 60 dias, a contar da 

presente data. 
 
Ao Setor de Diligências da Divisão de Notificação, para comunicação ao 

interessado, após à Assessoria de Acompanhamento de Processos e de Produtividade. 
 
GABINETE DO CONSELHEIRO RELATOR, em Goiânia, aos 08 dias do 

mês de setembro de 2021. 
 

Valcenôr Braz 
Conselheiro Relator  
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Processo - 01892/2021 
 
Process
o 

: 01892/21 

Municípi
o 

: GOIÂNIA 

Órgão : 
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE E SOCIAL DOS SERVID. 
MUNICIPAIS - IMAS 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : JOSÉ ALÍCIO DE MESQUITA 

CPF : 270.354.171-68 

 
DESPACHO Nº 1062/2021 

 
 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 INSTITUTO 
DE ASSISTÊNCIA À SAUDE E SOCIAL DOS SERVID. MUNICIPAIS - IMAS do 
Município de GOIÂNIA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de JOSÉ 
ALÍCIO DE MESQUITA: 
 1. Inadimplência da contribuição patronal (fls. 6-12) 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 3.270.632,85  

2. % da contribuição patronal (Art. 82 da LC nº 312/2018) 16,00% 

3. Contribuição patronal (1 x 2) 523.301,26  

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

5. Aporte financeiro (Art. 82 da LC nº 312/2018) -    

6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5) 523.301,26  

7. Contribuição patronal paga no exercício 343.167,36  

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) 180.133,90  

11. % diferença (10 ÷ 6) 34,42% 

 Responsabilização: 

Responsável JOSÉ ALÍCIO DE MESQUITA 

CPF 270.354.171-68 

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, 
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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. 0, Art. 82 da LC nº 312/2018. 

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, 20 de 
agosto de 2021. 
 

Jackeline da Silva Bento Samuel Rezende Costa 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 
Processo - 01965/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 04505/2021 - Tribunal Pleno 
 

Processo  : 01965/20 – Fase 2 
Município  : Goiânia 
Órgão : Instituto de Previdência dos Servidores  
   Municipais - IPSM 
Assunto  : Recurso Ordinário 
Objeto  : Contas de Gestão 
Período  : Janeiro a Dezembro de 2019 
Gestor 1  : Silvio Antonio Fernandes Filho 
CPF  : 874.877.641-68 
Período  : 1/1/2019 a 13/1/2019 
Gestora 2  : Bianca Oliveira Paiva Garcia 
CPF  : 854.855.351-00 
Período  : 14/1/2019 a 11/2/2019 
Gestor 3  : Paulo Henrique Rodrigues Silva 
CPF  : 014.936.651-54 
Período  : 12/2/2019 a 31/12/2019 
Relator  : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
Representante do MPC : Henrique Pandim Barbosa Machado 
 

RECURSO ORDINÁRIO. CONTAS DE GESTÃO 
DE 2019. PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
DECRETOS DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
CONSTANTES NAS RESOLUÇÕES QUE 
APROVAM COM RESSALVAS AS CONTAS DO 
INSTITUTO RESSALVADA. CONTAS 
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REGULARES COM RESSALVAS. MULTA 
DESCONSTITUÍDA. 
Mesmo não constando nos autos os decretos de 
nomeação dos membros do Conselho Municipal 
de Previdência, constam as atas de reuniões do 
Conselho Fiscal já anexadas aos autos na fase 
1. Será considerada a legitimidade baseada nas 
atas em atenção aos princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade. 

 
Vistos e relatados os presentes autos de Recurso Ordinário, interposto 

pelo senhor Paulo Henrique Rodrigues Silva, Gestor do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais – IPSM de Goiânia no período de 12/2/2019 a 21/12/2019, visando 
à reforma da decisão contida no Acórdão AC nº 01656/21 – 2ª Câmara Extraordinária que 
julgou regulares as contas de responsabilidade dos gestores 1 e 2 e irregulares as contas 
de responsabilidade do gestor 3, e aplicou multa a ele. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, nos termos do Voto do Relator, por: 
 
1- conhecer do Recurso Ordinário e dar-lhe provimento, em razão 

da ressalva do item 6 do Acórdão AC nº 01656/21 – 2ª Câmara Extraordinária, para 
 
2- julgar REGULARES COM AS RESSALVAS dos itens 3, 4, 6 e 7 do 

Acórdão AC nº 01656/21 – 2ª Câmara Extraordinária as contas de responsabilidade do 
senhor Paulo Henrique Rodrigues Silva, Gestor do IPSM do Município de Goiânia no 
período de 12/2/2019 a 21/12/2019; 

 
3- manter REGULARES as contas de responsabilidade do senhor 

Silvio Antônio Fernandes Filho, gestor do IPSM do Município de Goiânia no período de 
1/1/2019 a 13/1/2019; 

 
4- manter REGULARES as contas de responsabilidade da senhora 

Bianca Oliveira Paiva Garcia, gestora do IPSM do Município de Goiânia no período de 
14/1/2019 a 11/2/2019; e 

 
5- DESCONSTITUIR A MULTA aplicada em desfavor do senhor Paulo 

Henrique Rodrigues Silva no valor de R$ 370,14. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

15 de Setembro 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 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. Francisco José 
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Ramos, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
INACIOLANDIA 
 
 

Processo - 02980/2021 
 

Processo : 02980/21 

Município : INACIOLÂNDIA 

Órgão : PODER EXECUTIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : FRANCISCO ANTONIO CASTILHO 

CPF : 232.085.971-34 

 
DESPACHO Nº 1027/2021 

 
 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 INACIOLÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de FRANCISCO ANTONIO CASTILHO: 
 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 44111 no Sistema Ticket, conforme 
preconiza o art. 1º, II, da IN TCMGO nº 001/2021. 
 Responsabilização: 

Responsável FRANCISCO ANTONIO CASTILHO 

CPF 232.085.971-34 

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 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. 
 Responsabilização: 

Responsável FRANCISCO ANTONIO CASTILHO 

CPF 232.085.971-34 
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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. 02 e 03), não comprovada por extratos e conciliações bancárias, 
conforme relacionado abaixo: 

Banco  C/C  Saldo 
contábil  

Saldo 
extrato  

Extrato fls.  Diferença  

Banco do Brasil 2501-1 313.638,43  -    04 313.638,43  

Banco do Brasil 7028-9 19.064,84  -    05 19.064,84  

Banco do Brasil 9030-1 10.481,86  -    06 10.481,86  

Caixa Econômica Federal 647063-8 92.477,25  -    07 92.477,25  

Caixa Econômica Federal 647073-5 299.059,76  -    08 299.059,76  

Caixa Econômica Federal 647077-8 47.750,00  -    09 47.750,00  

Totais 0 782.472,14  -    -    782.472,14  

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 FRANCISCO ANTONIO CASTILHO 

CPF 232.085.971-34 

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 
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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. 

 4. Valor retido de depósitos e consignações não repassado no decorrer 
do exercício (fls. 10), conforme relacionado abaixo: 

Conta contábil Retenções  Repasse  Diferença  % 
Diferença  

Aviso a regularizar 39.454,72  21.047,60  18.407,12  46,65% 

Totais 39.454,72  21.047,60  18.407,12  46,65% 

 Responsabilização: 

Responsável FRANCISCO ANTONIO CASTILHO 

CPF 232.085.971-34 

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

Período da conduta 2020 

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 
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. 

 5. Inadimplência da contribuição patronal (fls. 12 a 18) 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 2.815.794,72  

2. % da contribuição patronal (Art. 2º do Decreto nº 865/2019) 32,34% 

3. Contribuição patronal (1 x 2) 910.628,01  

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

5. Aporte financeiro (Art. 2º do Decreto nº 865/2019) -    

6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5) 910.628,01  

7. Contribuição patronal paga no exercício 763.380,77  

8. Contribuição patronal paga no exercício seguinte -    

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

-    
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10. Contribuição patronal em aberto (6 - 7 - 8 - 9) 147.247,24  

11. % diferença (10 ÷ 6) 16,17% 

 Responsabilização: 

Responsável FRANCISCO ANTONIO CASTILHO 

CPF 232.085.971-34 

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. 2º do Decreto nº 865/2019. 

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. 

 6. Inadimplência (R$ 13.930,37) dos parcelamentos previdenciários (fls. 
19 e 20) celebrados com o RPPS, conforme demonstrado a seguir: 
Apuração do pagamento dos parcelamentos previdenciários celebrados com o RPPS 

1. Valor a pagar 540.359,40  

2. Valor pago 526.429,03  

3. Inadimplência (1 - 2) 13.930,37  

4. % da inadimplência (3 ÷ 1) 2,58% 

5. Contribuição patronal do exercício em aberto 147.247,24  

Acordo(s) de parcelamento(s) número(s) 00374/2017 e 00501/2019 (fls. 19 e 20). 

 Responsabilização: 

Responsável FRANCISCO ANTONIO CASTILHO 

CPF 232.085.971-34 

Conduta 
Deixar de pagar os termos de acordo de parcelamento de 
dívidas previdenciárias celebrados com o RPPS, quando 
deveria ter cumprido com a obrigação assumida. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade 
A falta de pagamento dos termos de acordo de parcelamento de 
dívidas previdenciárias 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 dos parcelamentos previdenciários firmados com o 
RPPS, em vez de não cumpri com a obrigação assumida. 

Dispositivo 
legal/normativo violado 

Art. 1º da Lei nº 9.717/98 e art. 5º da Portaria MPS nº 402/08. 

Encaminhamento 
Rejeição das contas de gestão (art. 6º, § 5º, III, da LO TCMGO) 
e aplicação de multa com base no art. 47-A, XIV, da LO 
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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, 18 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 

 
 
Processo - 02036/2021 
 

Processo : 02036/21 

Município : INACIOLÂNDIA 

Órgão : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestora : MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO 

CPF : 401.356.911-68 

 
DESPACHO Nº 1121/2021 

 
 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 FUNDO 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de 
INACIOLÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de MAURINHA 
HELENA DE CAMARGO CASTILHO: 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável MAURINHA HELENA DE CAMARGO CASTILHO 

CPF 401.356.911-68 

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 
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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. 

 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, 3 de 
setembro de 2021. 
 

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

 
 
INDIARA 
 
 

Processo - 02486/2021 
 

Processo : 02486/21 

Município : INDIARA 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : LUIZ CARLOS SILVEIRA DE FREITAS 

CPF : 978.904.481-04 

 
DESPACHO Nº 1213/2021 

 
 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 FUNDO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA do Município de INDIARA, relativas ao exercício de 
2020, de responsabilidade de LUIZ CARLOS SILVEIRA DE FREITAS: 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável LUIZ CARLOS SILVEIRA DE FREITAS 

CPF 978.904.481-04 

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 
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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. 

 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 
setembro 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 

 
 

IPIRANGA GOIAS 
 
 

Processo - 07370/2021 
 
PROCESSO Nº:   07370/2021  
ÓRGÃO/MUNICÍPIO: IPIRANGA DE GOIÁS  
OBJETO:     PENSÃO JUDICIAL 
INTERESSADAS:  WILMA AMÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA  
  LUANA VANESSA DE OLIVEIRA 

 
DESPACHO Nº 2113 /2021 — Foi autuado, para fins de registro, o ato de 

concessão de pensão judicial, pela morte do senhor Ailson Emanoel Amâncio de Oliveira, 
conforme Decreto nº 169/017, de 25 de outubro de 2017, exarado pelo Prefeito de 
Ipiranga de Goiás, Sr. Alex de Queiroz. 

Nos termos do Despacho nº 135/2021, a Superintendência de Secretaria 
informou que, em cumprimento ao que determina a Instrução Normativa nº 15/2020, de 
28 de outubro de 2020, que regulamenta o processo eletrônico de pensões para fins de 
registro no âmbito do TCMGO, realizou a desmaterialização dos autos e o protocolo da 
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documentação em questão no Sistema de Processo Eletrônico (e-SIPROC) do TCMGO 
sob o nº 00009328.2021.004.4.10158.0000.  

Por fim, a Superintendência de Secretaria sugeriu a devolução dos 
presentes ao município. 

Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Setor de Recursos da 
Divisão de Notificação para ciência ao Gestor responsável, via publicação no Diário 
Oficial de Contas (DOC), a respeito do novo número de protocolo para acompanhamento 
do procedimento, via Sistema e-SIPROC, e da necessidade de que observem a IN nº 
15/2020 para o protocolo de atos concessórios de pensão. 

 
Após, à Divisão de Arquivo e Expedição para devolução à origem.  
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 28 dias do mês               de 
setembro de 2021. 

 
Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 

Presidente 
 
 
ITABERAI 
 
 

Processo - 16039/2016 

ACÓRDÃO Nº 04503/2021 - Tribunal Pleno 

PROCESSO : 16039/16 - FASE 3 
ÓRGÃO/ENTIDADE : PREFEITURA DE ITABERAÍ 
NATUREZA : CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 08008/19 
PERÍODO : 2019-2021 
RESPONSÁVEL 1 : RITA DE CASSIA SOARES MENDONÇA - PREFEITA  
CPF – RESPONSÁVEL 1 : 371.094.991-20 (2021/2024) 
RESPONSÁVEL 2 : CARLOS ROBERTO DA SILVA – EX-PREFEITO  
CPF – RESPONSÁVEL 2 : 364.072.591-34 (2017/2020) 
RESPONSÁVEL 3 : JOSÉ ARISTEU DA SILVA - CONTROLADOR INTERNO 
CPF – RESPONSÁVEL 3 : 087.971.611-87 
RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO ANTÔNIO CARDOSO DE 
QUEIROZ 
MEMBRO DO MPC : JOSÉ AMÉRICO DA COSTA JÚNIOR 
 

VERIFICACAO DE CUMPRIMENTO DE 
ACORDAO. NÃO CUMPRIMENTO DO ITEM 5 
DO ACÓRDÃO Nº 08008/2019, MODIFICADO 
PELO ACÓRDÃO Nº 02199/2020. APLICAÇÃO 
DE MULTA AO RESPONSÁVEL. CIÊNCIA AO 
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL. ALERTA A 
ATUAL PREFEITA.  
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VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam de fase de 
monitoramento, que objetiva verificar a execução do item 5 do Acórdão nº 08008/2019, 
modificado pelo Acórdão nº 02199/2020, transcrito abaixo:  

 
(...) 
II. REFORMAR o item 5 do Acórdão nº 08008/2019, a conferir a 
seguinte redação: “DETERMINAR ao Prefeito de Itaberaí, 
Carlos Roberto da Silva, que, no prazo de 30 (trinta) dias após 
o trânsito em julgado da decisão, comprove a adoção de 
medidas no sentido de compor o quadro de pessoal do 
Controle Interno com servidores efetivos, sendo que a chefia 
deve ser exercida preferencialmente por servidor efetivo do 
poder ou órgão, conforme determina os artigos 1º e 4º da IN 
nº 008/2014-TCMGO”.  
(original sem grifo) 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, nos termos do voto do Relator: 
I. DECLARAR o descumprimento das determinações do item 5, do 

Acórdão nº 08008/2019 (fase 01), modificado pelo Acórdão nº 02199/2020 (fase 02), 
proferido por este Tribunal, pelo Poder Executivo do Município de Itaberaí, tendo em vista 
que o quadro de pessoal do Controle Interno é composto por servidores efetivos e 
comissionados; 

II. APLICAR MULTA ao Responsável, nos termos do quadro de 
apuração abaixo: 

Responsável 
CARLOS ROBERTO DA SILVA, CPF nº 364.072.591-34, ex-
prefeito de Itaberaí  

 
 

MULTA 1 
 

Conduta 

Não comprovar a adoção da providência determinada no item 5 
do Acórdão nº 08008/2019 (fase 1), modificado pelo Acórdão n.º 
02199/2020 (fase 2), no prazo de 30 (trinta) dias após o transito 
em julgado da decisão. 

Período da Conduta 2019/2020 

Nexo de 
causalidade 

O Prefeito, como representante do Poder Executivo, foi o 
destinatário das determinações contidas no Acórdão nº 
08008/2019; portanto, ao não adotar a providência determinada 
no seu item 5, no prazo de trinta dias após o transito em julgado 
da decisão, descumpriu determinação desta Corte de Contas, 
violando o inc. X do art. 47-A da LOTCMGO 

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.  

Dispositivos Legais 
Violados 

Art. 47-A, X, da LOTCM/GO - Acórdão nº 08008/2019 (fase 1), 
modificado pelo Acórdão n.º 02199/2020 (fase 2).  

Valor da Multa 
R$3.084,58 (três mil, oitenta e quatro reais e cinquenta e oito 
centavos), 25% do valor constante do caput do art. 47-A, com 
fundamento no inciso X do art. 47-A da LOTCM/GO. 
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III. ENCAMINHAR ao Ministério Público Estadual cópias do inteiro teor 
do Acórdão nº 08008/2019 (Fase 01), modificado pelo Acórdão nº 02199/2020 (Fase 02) 
e de peças processuais dos presentes autos – Certificado nº 2500/2021-SAP, Parecer nº 
1213/2021-MPC e este Acórdão, para conhecimento e providências cabíveis, nos termos 
do art. 71, XI, da CF/88 (ato de improbidade administrativa); 

IV. ALERTAR à atual prefeita do Município de Itaberaí, Sra. RITA DE 
CASSIA SOARES MENDONÇA, para que tome conhecimento das irregularidades 
discutidas no âmbito do presente processo e adote as providências adequadas para 
saná-las. 

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

15 de Setembro 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 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. Francisco José 
Ramos, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
ITAJA 
 
 

Processo - 03079/2021 
 

Processo : 03079/21 

Município : ITAJÁ 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : JEFIANY CRISTINA DUTRA TIAGO 

CPF : 839.466.081-91 

 
DESPACHO Nº 1020/2021 

 
 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 
LEGISLATIVO do Município de ITAJÁ, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de JEFIANY CRISTINA DUTRA TIAGO: 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 
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Responsável JEFIANY CRISTINA DUTRA TIAGO 

CPF 839.466.081-91 

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. Disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, informada no relatório 
de contas bancárias (fls. 03), não comprovada por extratos e conciliações bancárias, 
conforme relacionado abaixo: 

Banco  C/C  Saldo 
contábil  

Saldo 
extrato  

Extrato fls.  Diferença  

BRASIL 13046-X 6.267,55  -    04 6.267,55  

Totais 0 6.267,55  -    -    6.267,55  

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 JEFIANY CRISTINA DUTRA TIAGO 

CPF 839.466.081-91 

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 
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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 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. 

 3. Subsídios pagos (R$ 551.625,00) aos vereadores acima do valor 
fixado (R$ 539.998,65) na Lei Municipal nº 1.508/2016 , conforme demonstrado abaixo: 
Apuração do subsídio dos vereadores 

1. Subsídio mensal dos vereadores 4.500,00  

2. Quant. de vereadores 8  

3. Quant. de meses (incluindo 1/3 de férias e 13º salário) 13,33  

4. Total do subsídio dos vereadores (1 x 2 x 3) 479.998,80  

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  4.500,00  

6. Total do subsídio do Presidente da Câmara Municipal (5 x 3) 59.999,85  

7. Total a pagar de subsídios (4 + 6) 539.998,65  

8. Total pago 551.625,00  

9. Pagamento a maior (8 - 7) 11.626,35  

Fonte: acórdãos que registraram os subsídios; folha de pagamento; e empenhos 
realizados nas naturezas de despesas 3.1.90.11.06 e 3.1.90.11.10 (fls. 07 e 09). 
 Responsabilização: 

Responsável JEFIANY CRISTINA DUTRA TIAGO 

CPF 839.466.081-91 

Conduta Pagar subsídios aos vereadores acima do valor 
fixado na Lei Municipal, quando deveria ter realizado 
os pagamentos de acordo com o limite fixado na 
legislação. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade O pagamento de subsídio aos vereadores acima do 
valor previsto resultou no descumprimento da 
Legislação Municipal e 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, em vez de realizá-lo acima. 

Dispositivo legal/normativo violado Lei Municipal nº 1.508/2016. 

Encaminhamento Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da 
LO TCMGO), aplicação de multa com base no art. 
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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, 23 de 
agosto de 2021. 
 

Adrianna Roque de Almeida Reis Tallison Nathan Sales da Silva 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 
ITAPURANGA 
 
 

Processo - 02367/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 04506/2021 - Tribunal Pleno 
 
PROCESSO Nº    : 02367/20 
MUNICÍPIO    : Itapuranga 
ÓRGÃO    : Poder Executivo  
ASSUNTO                      : Recurso Ordinário ao Acórdão nº 01286/21 
OBJETO    : Contas de Gestão 
PERÍODO    : Exercício de 2019 
GESTOR 1    : Nelson Rogério de Souza 
CPF     : 698.426.631-91 
PERÍODO    : 01/01/19 a 31/01/2019 
GESTOR 2    : Arlindo Dias dos Santos Junior 
CPF     : 828.127.051-91 
PERÍODO    : 01/02/2019 a 31/12/2019 
RELATOR    : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 
REPRESENTANTE DO MPC : José Américo da Costa Júnior 

 
MUNICÍPIO DE ITAPURANGA. 
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2019. 
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA A 
DECISÃO DO ACÓRDÃO Nº 01286/21. 
CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. CONTAS REGULARES 
COM RESSALVA. MULTAS 
DESCONSTITUIDAS.  

 
VISTOS e relatados os autos que tratam de Recurso Ordinário, 

interposto pelos Srs. Nelson Rogério de Souza e Arlindo Dias dos Santos Junior, 
Gestores do Poder Executivo do Município de Itapuranga, no exercício de 2019, visando 
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a reforma da decisão contida no Acórdão nº 01286/21, que julgou irregulares as 
presentes contas de gestão, com aplicação de multas. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, nos termos do Voto do Relator: 
 

1- Conhecer do presente Recurso Ordinário e, no mérito, dar-lhe 
provimento parcial, de forma a considerar ressalvada a irregularidade do item 5, 
reformando-se a decisão contida no Acórdão nº 01286/21, para julgar REGULARES 
com Ressalva as contas de responsabilidade dos Srs. Nelson Rogério de Souza e 
Arlindo Dias dos Santos Junior, Gestores do Poder Executivo do Município de 
Itapuranga, no exercício de 2019. 

 
2- Desconstituir as multas aplicadas em desfavor dos Srs. Nelson 

Rogério de Souza e Arlindo Dias dos Santos Junior, em razão da ressalva da 
irregularidade do item 5.  

 
3- Manter os demais termos do Acórdão nº 01286/21. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

15 de Setembro 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 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. Francisco José Ramos, 
Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
JATAI 
 
 

Processo - 00787/2021 
 

Processo : 00787/21 

Município : JATAÍ 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : KÁTIA APARECIDA MARTINS CARVALHO 
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CPF : 530.798.501-06 

   
 

DESPACHO Nº 1021/2021 
 

 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 
LEGISLATIVO do Município de JATAÍ, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de KÁTIA APARECIDA MARTINS CARVALHO: 
 1. Inadimplência da contribuição patronal (fls. 09/11) 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 1.804.804,15  

2. % da contribuição patronal (Art. 1° da Lei nº 4.145/19 e art. 1° da Lei nº 
4.202/20) 

37,28% 

3. Contribuição patronal (1 x 2) 672.830,99  

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

5. Aporte financeiro (Art. 1° da Lei nº 4.145/19 e art. 1° da Lei nº 4.202/20) -    

6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5) 672.830,99  

7. Contribuição patronal paga no exercício 601.078,00  

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) 71.752,99  

11. % diferença (10 ÷ 6) 10,66% 

 Responsabilização: 

Responsável KÁTIA APARECIDA MARTINS CARVALHO 

CPF 530.798.501-06 

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. 1° da Lei nº 4.145/19 e art. 1° da Lei nº 4.202/20. 

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. Subsídios pagos (R$ 1.300.506,60) aos vereadores acima do valor 
fixado (R$ 1.262.463,69) na Lei Municipal nº 2.918/2009 e revisado pela Lei Municipal nº 
4.072/2019 e 4.081/2019, conforme demonstrado abaixo: 
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Apuração do subsídio dos vereadores 

1. Subsídio mensal dos vereadores 9.468,48  

2. Quant. de vereadores 9  

3. Quant. de meses (incluindo 1/3 de férias e 13º salário) 13,33  

4. Total do subsídio dos vereadores (1 x 2 x 3) 1.136.217,32  

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  9.468,48  

6. Total do subsídio do Presidente da Câmara Municipal (5 x 3) 126.246,37  

7. Total a pagar de subsídios (4 + 6) 1.262.463,69  

8. Total pago 1.300.506,60  

9. Pagamento a maior (8 - 7) 38.042,91  

Fonte: acórdãos que registraram os subsídios; folha de pagamento; e empenhos 
realizados nas naturezas de despesas 3.1.90.11.06 e 3.1.90.11.10 (fls. 09 e 12). 
 Responsabilização: 

Responsável KÁTIA APARECIDA MARTINS CARVALHO 

CPF 530.798.501-06 

Conduta Pagar subsídios aos vereadores acima do valor 
fixado na Lei Municipal, quando deveria ter realizado 
os pagamentos de acordo com o limite fixado na 
legislação. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade O pagamento de subsídio aos vereadores acima do 
valor previsto resultou no descumprimento da 
Legislação Municipal e 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, em vez de realizá-lo acima. 

Dispositivo legal/normativo violado Lei Municipal nº 2.918/2009 c/c Lei Municipal nº 
4.072/2019 e 4.081/2019. 

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, 23 de 
agosto de 2021. 
 

Adrianna Roque de Almeida Reis Tallison Nathan Sales da Silva 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

 
Célio Roberto de Almeida 

Secretário de Controle Externo 
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Processo - 02686/2021 
 

Processo : 02686/21 

Município : JATAÍ 

Órgão : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestora : MARLUCE FERNANDES LIMA PERES 

CPF : 266.843.651-68 

 
DESPACHO Nº 1122/2021 

 
 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 FUNDO 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de JATAÍ, 
relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de MARLUCE FERNANDES LIMA 
PERES: 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável MARLUCE FERNANDES LIMA PERES 

CPF 266.843.651-68 

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. 

 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 
setembro de 2021. 
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Daniele Pinheiro Viana Célio Roberto de Almeida 

Chefe de Divisão Secretário de Controle Externo 
 
 
LUZIANIA 
 
 

Processo - 06022/2021 
 
PROCESSO Nº:  06022/2021 
ÓRGÃO/MUNICÍPIO:  LUZIÂNIA 
ASSUNTO:  PEDIDO DE REVISÃO — AUTOS Nº 15282/2015 
OBJETO:  TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
REQUERENTE:  INDIANA CARNEIRO MACHADO 
  JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS CRISTÓVÃO 
 
 

DESPACHO Nº 1990  / 2021 — Analisa-se Reclamação, interposta, via 
procurador (fls. 8 a 10 – processo nº 15282/2015, vol. 3), pelas senhoras Indiana 
Carneiro Machado e Jaqueline Aparecida dos Santos Cristóvão, ex-Secretárias de 
Educação do Município de Luziânia, objetivando a nulidade dos Acórdãos nº 02178/2019 
(proferido em Denúncia em que os autos foram convertidos em Tomada de Contas 
Especial) e  nº 00739/2021 (prolatado em fase de Recurso Ordinário). 

A Assessoria Jurídica, por meio do Despacho JUR nº 143/2021 (fl. 28), 
entendeu que o pedido em questão está baseado apenas em argumentos concernentes 
à suposta nulidade do Acórdão nº 00739/2021, os quais, contudo, não se sustentam, 
haja vista que a eventual falta de notificação inicial do Sr. Elizeu Bezerra Galvão foi 
suprida quando este interpôs Recurso Ordinário na Fase 2, razão pela qual sugeriu a 
realização de abertura de vista às Requerentes para adequação das razões recursais. 

Ademais, nota-se que não consta assinatura dos procuradores na peça 
recursal (fls. 1 a 12). A ausência em questão constitui vício de representação, que, se 
não sanado, pode conduzir à nulidade processual. 

Ante o exposto, encaminhem-se ao Setor de Diligências da Divisão de 
Notificação para abertura de vista às senhoras Indiana Carneiro Machado e Jaqueline 
Aparecida dos Santos Cristóvão, ex-Secretárias de Educação do Município de Luziânia, 
à senhora Mariana Maranhão Cardoso e ao senhor Alexandre Augusto Martins, 
procuradores, para que, caso queiram, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 1623, 
promovam a adequação das razões recursais às hipóteses de cabimento, bem como 
regularizem o vício de representação processual (apresentar assinatura na peça recursal), 
sob pena de não admissão do Pedido de Revisão. 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, Goiânia, 20 de setembro de 2021. 
 

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 
Presidente 

                                                           
3 Art. 162. Os esclarecimentos, justificativas e defesas serão apresentados por escrito, acompanhados de 
documentação probatória das alegações, no prazo de 20 (vinte) dias, contados na forma prevista no art. 

160, caso não seja fixado outro prazo pelo conselheiro relator, de forma fundamentada. 
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MONTIVIDIU NORTE 
 
 

Processo - 04756/2020 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00395/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo : 04756/2020 – Fase 3  
Município : Montividiu do Norte 
Prefeita : Jacira Martins Fernandes Paiva  
CPF : 557.143.741-34 
Assunto : Recurso Ordinário 
Objeto : Parecer Prévio PP n. 00123/2021 e Acórdão AC n.     
01381/2021 - Contas de Governo – 2019 
Representante MPC : Regis Gonçalves Leite 
Relator  : Francisco José Ramos 

 
Montividiu do Norte. Recurso Ordinário. Contas 
de Governo. 2019. 
Conhece. Provimento parcial. Reforma valores 
apontados referente à indisponibilidade de caixa 
líquida, após a inscrição de restos a pagar 
processados. Mantém irregularidade. Mantém 
ressalvas. Mantém Parecer Prévio pela rejeição 
das contas.  
Voto convergente com a SR e com o MPC. 

 
Tratam os autos de Recurso Ordinário, oposto pela sra. Jacira Martins 

Fernandes Paiva, Prefeita do Município de Montividiu do Norte no exercício de 2019 
objetivando a reforma do Parecer Prévio PP n. 00123/2021, que manifestou à Câmara 
Municipal o parecer prévio pela rejeição das contas de governo de responsabilidade da 
referida Prefeita, e a reforma do Acórdão AC n. 01381/2021, que aplicou multa no valor 
total de R$1.370,15. 

 O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás decide, em sessão 
plenária, nos termos do relatório e voto do Relator, por: 

1. conhecer o presente recurso, ante o preenchimento dos pressupostos 
recursais; 

2. no mérito, dar-lhe parcial provimento, para:  
2.1. reformar o Parecer Prévio PP n. 00123/2021, para retificar os valores 

correspondentes à indisponibilidade de caixa líquida após a inscrição de restos a pagar 
processados (item 11.3), que está abaixo demonstrada.  

2.2. manter todos os demais termos do Parecer Prévio recorrido, especialmente 
no que se refere: 

2.2.1. ao Parecer Prévio pela rejeição das contas de governo de responsabilidade 
da sra. Jacira Martins Fernandes Paiva, Prefeita do Município de Montividiu do Norte 
no exercício de 2019, ante a permanência da irregularidade indicada no item 11.3 
(valores corrigidos): 

Item 11.3: o município apresenta indisponibilidade de caixa líquida 
(R$730.781,78) após a inscrição de restos a pagar processados (R$797.061,39), em 
desacordo com o princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC 
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nº 101/2000 (LRF). 
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Ajustado (valores em R$1,00) 

1.     Disponibilidade de Caixa Bruta 951.576,20  

1.1.     Disponibilidade de Caixa 951.576,20  

1.2.     Aplicações Financeiras registradas no Ativo Realizável -    

2.     Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores 648.840,99  

3.     Restos a Pagar Liquidados do Exercício 797.061,39  

4.     Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores* 936,77  

5.     Demais Obrigações Financeiras 235.518,83  

6.    Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar 
Não Liquidados) 

(730.781,78) 

7.     Restos a Pagar Não Liquidados do Exercício** 20.185,81  

8.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar 
Não Liquidados) 

(750.967,59) 

Fonte: Informações extraídas da prestação de contas enviada por meio eletrônico (vide 
Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM); 
Nota técnica: A comprovação da existência de recursos referentes à execução de 
convênios, empenhados pela totalidade dos contratos, pendentes de repasse financeiro 
na data de encerramento do exercício, que justifiquem a indisponibilidade de caixa, 
depende da apresentação de documentos hábeis (termo de convênio, contrato, nota de 
empenho, extrato bancário etc); 
* Excluído o montante de R$ 26.108,10 dos Restos a Pagar Não Liquidados de 
Exercícios Anteriores; 
** Excluído o montante de R$ 63.354,56 dos Restos a Pagar Não Liquidados do 
Exercícios. 

 
2.2.2. as ressalvas indicadas nos itens 11.1, 11.4 e 10.7, cujas matérias não 

foram devolvidas a este Tribunal para apreciação. 
 
3. determinar à Superintendência de Secretaria que, nos termos do art. 4º, inciso 

I da IN n. 00010/2018, envie cópia integral do presente processo à respectiva Câmara 
Municipal, para providências e julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo 
Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, em 17 de agosto de 
2016. 

4. solicitar à Câmara de Vereadores que comunique ao Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás o resultado do julgamento das contas de gestão em 
questão, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da 
Câmara. 

5. ressaltar que, na análise deste recurso, as informações apresentadas ao 
SICOM-TCM e os documentos constantes dos autos foram considerados sob o aspecto 
da veracidade ideológica presumida. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Setembro 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. 
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Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior 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. 
 
 
Processo - 04756/2020 
 
   ACÓRDÃO Nº 04532/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo : 04756/2020 – Fase 4  
Município : Montividiu do Norte 
Prefeita : Jacira Martins Fernandes Paiva  
CPF : 557.143.741-34 
Assunto : Recurso Ordinário 
Objeto : Parecer Prévio PP n. 00123/2021 e Acórdão AC n.     
01381/2021 - Contas de Governo – 2019 
Representante MPC : Regis Gonçalves Leite 
Relator  : Francisco José Ramos 

 
Montividiu do Norte. Recurso Ordinário. Contas 
de Governo. 2019. 
Conhece. Provimento parcial. Reforma valores 
apontados referente à indisponibilidade de caixa 
líquida, após a inscrição de restos a pagar 
processados. Mantém irregularidade. Mantém 
ressalvas. Mantém multa.  
Voto convergente com a SR e com o MPC. 

 
Tratam os autos de Recurso Ordinário, oposto pela sra. Jacira Martins 

Fernandes Paiva, Prefeita do Município de Montividiu do Norte no exercício de 2019 
objetivando a reforma do Parecer Prévio PP n. 00123/2021, que manifestou à Câmara 
Municipal o parecer prévio pela rejeição das contas de governo de responsabilidade da 
referida Prefeita, e a reforma do Acórdão AC n. 01381/2021, que aplicou multa no valor 
total de R$1.370,15. 

Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas na fundamentação do voto 
do Relator, em: 

1. conhecer o presente recurso, ante o preenchimento dos pressupostos 
recursais; 

2. no mérito, dar-lhe parcial provimento, para:  
2.1. reformar o Acórdão AC n. 01381/2021, para retificar os valores 

correspondentes à indisponibilidade de caixa líquida após a inscrição de restos a pagar 
processados (item 11.3), que está abaixo demonstrada.  

2.2. manter os seguintes termos da decisão recorrida: 
2.2.1. a irregularidade apontada no item 11.3, com os valores corrigidos: 
Item 11.3: o município apresenta indisponibilidade de caixa líquida 

(R$730.781,78) após a inscrição de restos a pagar processados (R$797.061,39), em 
desacordo com o princípio do equilíbrio das contas públicas estabelecido no art. 1º da LC 
nº 101/2000 (LRF). 
Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Ajustado (valores em R$1,00) 
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1.     Disponibilidade de Caixa Bruta 951.576,20  

1.1.     Disponibilidade de Caixa 951.576,20  

1.2.     Aplicações Financeiras registradas no Ativo Realizável -    

2.     Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores 648.840,99  

3.     Restos a Pagar Liquidados do Exercício 797.061,39  

4.     Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores* 936,77  

5.     Demais Obrigações Financeiras 235.518,83  

6.    Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar 
Não Liquidados) 

(730.781,78) 

7.     Restos a Pagar Não Liquidados do Exercício** 20.185,81  

8.     Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar 
Não Liquidados) 

(750.967,59) 

Fonte: Informações extraídas da prestação de contas enviada por meio eletrônico (vide 
Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM); 
Nota técnica: A comprovação da existência de recursos referentes à execução de 
convênios, empenhados pela totalidade dos contratos, pendentes de repasse financeiro 
na data de encerramento do exercício, que justifiquem a indisponibilidade de caixa, 
depende da apresentação de documentos hábeis (termo de convênio, contrato, nota de 
empenho, extrato bancário etc); 
* Excluído o montante de R$ 26.108,10 dos Restos a Pagar Não Liquidados de 
Exercícios Anteriores; 
** Excluído o montante de R$ 63.354,56 dos Restos a Pagar Não Liquidados do 
Exercícios. 

2.2.2. as ressalvas indicadas nos itens 11.1, 11.4 e 10.7, cujas matérias não 
foram devolvidas a este Tribunal para apreciação. 

2.2.3. a multa aplicada à Prefeita, sra. Jacira Martins Fernandes Paiva, no valor 
total de R$1.370,15. 

3. informar que, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir 
no Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, este acórdão não produz efeitos para os fins do 
art. 1º, I, g, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade); 

4. ressaltar que, na análise deste recurso, as informações apresentadas ao 
SICOM-TCMGO e os documentos constantes dos autos foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Setembro 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 e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
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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. 

 
 
NAZARIO 
 
 

Processo - 02634/2021 
 

Processo : 02634/21 

Município : NAZÁRIO 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -FUNPRESNA 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : NANDIARA MARIA SOARES  

CPF : 434.470.151-87 

 
DESPACHO Nº1224/2021 

 
 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 -FUNPRESNA do Município de NAZÁRIO, 
relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de NANDIARA MARIA SOARES: 
 1. Falta de apresentação da certidão dos conselhos de administração 
e/ou fiscal do Regime Próprio de Previdência Social. 
 Responsabilização: 

Responsável NANDIARA MARIA SOARES  

CPF 434.470.151-87 

Conduta Deixar de apresentar a certidão do conselho do 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 
quando deveria ter apresentado o referido 
documento, em atendimento ao art. 7º, III, da IN 
TCMGO nº 008/2015. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A falta de apresentação da certidão do conselho do 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 
resultou em descumprimento do art. 7º, III, da IN 
TCMGO nº 008/2015 

Culpabilidade É razoável afirmar que era possível á responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era 
exigível conduta diversa daquela que ela adotou, 
consideradas as circunstâncias que a cercavam, pois 
deveria a responsável ter apresentado a  certidão do 
conselho do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) em atendimento ao art. 7º, III, da IN TCMGO 
nº 008/2015, em vez de omiti-la. 

Dispositivo legal/normativo violado Art. 7º, III, da IN TCMGO nº 08/2015. 
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Encaminhamento Irregularidade das contas de gestão (art. 11, III, da 
LO TCMGO) e aplicação de multa com base no art. 
47-A, XIV, da LO TCMGO. 

 2. Ausência de providências do gestor do RPPS no sentido de notificar 
o chefe de governo acerca da necessária adequação da alíquota de contribuição dos 
servidores ao disposto na EC nº 103/2019. 
 Responsabilização: 

Responsável NANDIARA MARIA SOARES  

CPF 434.470.151-87 

Conduta Deixar de tomar providências para adequação da 
alíquota de contribuição dos servidores ao disposto 
na EC nº 103/2019. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A ausência de providências para adequação da 
alíquota de contribuição dos servidores ao disposto 
na EC nº 103/2019 resultou no descumprimento de 
norma constitucional com impacto no equilíbrio 
financeiro e atuarial do RPPS. 

Culpabilidade É razoável afirmar que era possível á responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era 
exigível conduta diversa daquela que ela adotou, 
consideradas as circunstâncias que a cercavam, pois 
deveria a responsável ter tomado as providências 
necessárias para que a alíquota de contribuição dos 
servidores fosse adequada às disposições da EC nº 
103/2019, em vez de se omitir.  Todavia, 
considerando que cabe ao gestor, apenas, dar 
ciência do impacto no equilíbrio financeiro e atuarial 
no RPPS ao Prefeito Municipal o qual possui a 
competência para adequação da alíquota de 
contribuição dos servidores mediante 
encaminhamento de projeto de lei para a Câmara 
Municipal, a referida falha será ressalvada. 

Dispositivo legal/normativo violado a) Art. 9º, §§4º e 5º da Emenda Constitucional nº 
103/2019;  
b) Art. 149, §1º da Constituição Federal; 
c) Instrução Normativa TCMGO nº 003/2020 e 
alterações posteriores. 

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, 3 de 
setembro de 2021. 
 

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

Célio Roberto de Almeida 
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Secretário de Controle Externo 
 
 
NOVO GAMA 
 
 

Processo - 15996/2017 
 

ACÓRDÃO Nº 04064/2021 - TRIBUNAL PLENO 
 

Processo  : 15996/2017 
Município  : Novo Gama 
Órgão  : Poder Executivo 
Responsável 1  : Sônia Chaves de Freitas Carvalho (Prefeita) 
CPF  : 195.017.141-87 
Responsável 2  : José Rodrigues dos Santos – Secretário Administração e  
     Finanças 
CPF  : 196.649.401-78 
Assunto   : Análise de Contrato – Pregão Presencial nº 014/2017 e Ata  
     de Registro de Preço nº 008/2017, visando a aquisição de  
     emulsão asfáltica catiônica 100/% RL-1C, pedrisco (brita) e 
     (pó de brita) 
Relator   : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 
Rep. MPC  : José Américo da Costa Júnior 

 
CONTRATO. IRREGULARIDADES 
DETECTADAS. CONVERSÃO DOS AUTOS EM 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 
NOTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. 
ALERTAS. 
 Tendo em vista a existência de irregularidade 
superfaturamento/débito no Contrato, a Tomada 
de Contas Especial, conforme preconiza o art. 
12, caput, da Resolução Administrativa nº 
90/2015, é o processo administrativo indicado 
para apuração dos fatos. 
 

VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam da análise do Pregão 
Presencial nº 014/2017 e da Ata de Registro nº 008/2017, visando a aquisição de 
emulsão asfáltica catiônica 100% RL-1C, pedrisco (brita 0) e pó de brita, para atender às 
demandas da operação tapa buraco, no município de Novo Gama.  

Ata de Registro nº 008/2017  

OBJETO Registro de preços para eventuais aquisições de emulsão 
asfáltica catiônica 100% RL-1C, pedrisco (brita 0) e pó de 
brita. 

DATA ASSINATURA 07/06/2017 

ITEM 1 - RL-1C 

FORNECEDOR CENTRO OESTE ASFALTO S/A 

CNPJ 01.593.821/0020-04 
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QUANTIDADE 400 toneladas 

PREÇO UNITÁRIO R$ 2.000,00/t 

VALOR TOTAL R$ 800.000,00 

ITEM 2 e 3 - pedrisco (brita 0) e pó de brita. 

FORNECEDOR FORMACOL AREIA E CASCALHO LTDA 

CNPJ 01.707.025/0001-92 

QUANTIDADE 3.360 toneladas de pedrisco (brita 0) e 2.240 toneladas de 
pó de brita 

PREÇO UNITÁRIO Pedrisco (brita 0) – R$ 37,00/t; pó de brita – R$ 36,20/t 

VALOR TOTAL R$ 205.408,00 

 

 
1º Termo Aditivo a Ata de 

Registro nº 008/2017 
(realinhamento)  

 

OBJETO: Realinhamento do valor unitário da emulsão RL-
1C (item 1 da Ata) de R$ 2.000,00 para R$ 2.252,00, 
referente ao percentual de 12,60%, conforme documento 
MC/CPE/CIA – 28/2017 da Petrobras. 

DATA: 04/12/2017 

 
 
 Após a celebração da Ata de Registro de Preços, foram celebrados os 

seguintes contratos: 
Contrato nº 095/2017  

 
Contrato nº 096/2017  

CONTRATADA FORMACOL AREIA E CASCALHO LTDA 

CNPJ 01.707.025/0001-92 

CONTRATADA CENTRO OESTE ASFALTO S/A 

CNPJ 01.593.821/0020-04 

OBJETO Aquisição de emulsão asfáltica catiônica 100% RL-1C, 
para atender às demandas da operação tapa buraco no 
município de Novo Gama (200 toneladas) 

VALOR TOTAL R$ 400.000,00 (Preço unitário R$ 2.000,00/t) 

DATA ASSINATURA 12/06/2017 

VIGÊNCIA 12 meses, contados a partir de 12/06/2017 

1° Termo Aditivo 
 

OBJETO: Acréscimo de 50 toneladas de emulsão asfáltica 
catiônica 100% RL-1C, que corresponde a 25% do 
quantitativo contratado. 

VALOR UNITÁRIO: R$ 2.252,00 

VALOR TOTAL: R$ 112.600,00 

DATA: 31/01/2018 
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OBJETO Aquisição de pedrisco (brita 0) e pó de brita, para atender 
às demandas da operação tapa buraco no município de 
Novo Gama 

VALOR TOTAL R$ 102.704,00 

DATA ASSINATURA 12/06/2017 

VIGÊNCIA 12 meses, contados a partir de 12/06/2017 

 
Contrato nº 058/2018  

CONTRATADA CENTRO OESTE ASFALTO S/A 

CNPJ 01.593.821/0020-04 

OBJETO Aquisição de emulsão asfáltica catiônica 100% RL-1C, 
para atender às demandas da operação tapa buraco no 
município de Novo Gama (200 toneladas) 

VALOR TOTAL R$ 450.400,00 (Preço unitário R$ 2.252,00/t) 

DATA ASSINATURA 28/05/2018 

VIGÊNCIA 12 meses, contados a partir de 28/05/2018 

 
 ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, nos termos do voto do Relator: 
- CONVERTER os autos em TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, conforme preconiza o 
art. 12, caput, da Resolução Administrativa nº 90/2015, tendo em vista a existência de 
irregularidade superfaturamento/débito no Contrato nº 058/2018; 
 
  2- DETERMINAR à Divisão de Protocolo que proceda a alteração da 
etiqueta de identificação do presente processo, alterando para a nova natureza jurídica, 
qual seja, TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, bem como para que altere o assunto no 
Sistema de Tramitação deste Tribunal; 
 
  3- DETERMINAR, após a conversão dos autos em Tomada de Contas 
Especial, a NOTIFICAÇÃO POSTAL VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR) dos 
seguintes responsáveis para apresentar defesa, conforme estabelecido no art. 13 da 
Resolução Administrativa nº 90/15: 
 
Sr. José Rodrigues dos Santos, CPF nº 196.649.401-78, ex-Secretário de 
Administração e Finanças e Gestor Municipal, a ser notificado no seguinte endereço: Rua 
Ophir José Braz, s/n, apto 2206, Residencial Itália, Setor Central, Luziânia – GO, CEP: 
72800-150; 
Sra. Ediane Alcântara de Almeida, CPF nº 004.394.031-54, ex-Secretária de 
Administração e Finanças de Novo Gama, a ser notificada no seguinte endereço: Avenida 
José Lins do Rego, qd 163, Casa 4A, Parque Estrela Dalva II, Luziânia – GO, CEP: 
72820-190; 
Sr. Rômulo Fernando da Silva, CPF nº 693.977.591-91, Gestor da Ata, a ser notificado 
no seguinte endereço: Rua Sebastião Carneiro de Mendonça, s/n, apto 101, bl. 2 C, Alto 
das Caraíbas, Luziânia – GO, CEP 72813-230; 
Centro Oeste Asfalto S/A, CNPJ nº 01.593.821/0001-41 (Contrato nº 095/17 e Termos 
Aditivos e Contrato nº 58/2018), na pessoa de seu sócio, a ser notificado no seguinte 
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endereço: ST Setor de Inflamáveis, Trecho 02, Lote 1.100, Setor de Indústrias, Brasília – 
DF, CEP: 71.225-000. 
Sra. Ângela Maria Mesquita, CPF nº 252.157.283-72, Controladora Geral, a ser 
notificada no seguinte endereço: Quadra 28, Lote 02, Apto 204, Setor Oeste, Gama, 
Brasília – DF, CEP 72420-280;  
Sr. Marinaldo Almeida Nascimento, CPF nº 150.802.851-68, Ex-Secretário de 
Infraestrutura Urbana, a ser notificado no seguinte endereço: Conjunto 11 HC, Rua 01, 
Sobrado 93, Centro, Novo Gama – GO, CEP 72860-970; 
 
  4- SOLICITAR o chamamento da Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Asfaltos - ABEDA, na qualidade de amicus curiae, conforme o julgado 
proferido pelo Pleno do Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 1550/2017 Plenário4. 
  5- RECOMENDAR à Administração: 
 
- O ressarcimento aos cofres públicos dos valores de débitos apurados, devidamente 
corrigidos. Para fins de comprovação enviar, no mínimo, documento de Arrecadação 
Municipal (DUAM), comprovação de pagamento da DUAM e comprovação de 
contabilização da DUAM (obtida no Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal); 
- Seja providenciada a adequação dos serviços de pintura de ligação, passando a utilizar 
o material correto, conforme determina a Norma do DNIT 154/2010 – ES – Recuperação 
de defeitos em pavimentos asfálticos, ou seja, tanto os remendos superficiais (tapa 
buraco) como os remendos profundos devem ser realizados com emulsão asfáltica de 
ruptura rápida (taxa de 0,5 l/m²), sob pena de responsabilização pela reiterada 
inadequação da conduta; 
- Em futuros procedimentos de contratação, observe o art. 5º §1º, b, IN nº 10/2015-
TCMGO quando da elaboração dos orçamentos estimativos, em especial quanto à 
obrigatoriedade de adoção das referenciais oficiais de preços – no caso concreto, ANP e 
DNIT – em detrimento das cotações diretas com fornecedores. 
 
 6-ALERTAR que: 
 
- Devem os agentes serem instados a fim de que justifiquem e esclareçam os pontos 
acima ressaltados, de modo, que não sendo os responsáveis pelos atos imputados, 
indiquem quem os sejam (artigo 339 do Código do Processo Civil); 
- Os responsáveis indicados deverão acompanhar o Diário Oficial de Contas no sítio 
eletrônico www.tcmgo.tc.br, uma vez que as próximas notificações decorrentes destes 
autos poderão ser realizadas apenas por essa via; 
  7- Após o trânsito em julgado, REMETER cópia digital dos autos ao 
Ministério Público do Estado de Goiás, à Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego em Goiás, à Procuradoria do Trabalho da 18ª Região e à Delegacia da Receita 
Federal no Estado de Goiás, para providências que julgarem necessárias.  
  
 
 8- ALERTAR aos notificados que o não atendimento das solicitações 
poderá acarretar imputação de débito dos valores pagos, porém não comprovados, 
podendo, inclusive, ser sugerida a irregularidade do contrato e dos termos aditivos 
conforme artigos 6º e 7º da IN 07/15 deste Tribunal. 
  

                                                           
4 DIREITO PROCESSUAL. PARTE PROCESSUAL. AMICUS CURIAE. DIREITO SUBJETIVO. Não há direito subjetivo de órgão ou entidade, estatal ou não, de 
participar do processo na qualidade de amicus curiae. A convocação ou a aceitação de entidade para auxiliar o TCU, nessa condição jurídica, fornecendo subsídios 
técnicos para a formação do juízo de mérito, é faculdade exclusiva do relator, que preside o processo. Acórdão 1550/2017 Plenário (Agravo, Relator Ministro Walton 
Alencar Rodrigues). (Publicado no Boletim de Jurisprudência n. 182 do TCU). 



 

 

Edição n° 1651 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 29 de setembro de 2021, publicação quinta-feira, 30 de 

setembro de 2021. Página 89 de 105 

www.tcm.go.gov.br 

 9- RESSALTAR ainda que o não atendimento ao solicitado poderá 
acarretar a fixação da multa prevista no art. 47-A, X, da Lei 15.958 de 18/01/2007. 

 
10- ALERTAR aos notificados que as intimações decorrentes destes 

autos serão realizadas via Diário Oficial de Contas no sítio eletrônico www.tcm.go.gov.br. 
 

11- ALERTAR aos responsáveis que o descumprimento das 
determinações expedidas por este Tribunal, estarão sujeitos à imputação de multas, 
dentre outras medidas legais e regimentais cabíveis, nos termos do artigo 47-A da Lei 
Orgânica do TCMGO; 

 
12- ENCAMINHAR os autos à Secretaria de Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia, posteriormente à abertura de vista, para apreciação do mérito 
da presente Tomada de Contas Especial. 

 
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 
 
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. Francisco José Ramos, 
Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
PALMINOPOLIS 
 
 

Processo - 01948/2021 
 

Processo : 01948/21 

Município : PALMINÓPOLIS 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : GRAZIANE VITORINO SANTANA 

CPF : 007.552.251-98 

 
DESPACHO Nº 1085/2021 
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 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 
LEGISLATIVO do Município de PALMINÓPOLIS, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de GRAZIANE VITORINO SANTANA: 
 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. Verificou-se 
que a Certidão apresentada via Ticket (fls. 03/05) não está assinada, portanto, não foi 
considerada na presente análise. 
 
 Responsabilização: 

Responsável GRAZIANE VITORINO SANTANA 

CPF 007.552.251-98 

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. Subsídios pagos (R$ 609.178,75) aos vereadores acima do valor 
fixado (R$ 607.734,00) na Lei Municipal nº 78/2016, conforme demonstrado abaixo: 
Apuração do subsídio dos vereadores 

1. Subsídio mensal dos vereadores 5.064,45  

2. Quant. de vereadores 8  

3. Quant. de meses (incluindo 1/3 de férias e 13º salário) 13,33  

4. Total do subsídio dos vereadores (1 x 2 x 3) 540.208,00  

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  5.064,45  

6. Total do subsídio do Presidente da Câmara Municipal (5 x 3) 67.526,00  

7. Total a pagar de subsídios (4 + 6) 607.734,00  

8. Total pago 609.178,75  
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9. Pagamento a maior (8 - 7) 1.444,75  

Fonte: acórdãos que registraram os subsídios; folha de pagamento; e empenhos 
realizados nas naturezas de despesas 3.1.90.11.06 e 3.1.90.11.10 (fls. 09 e 12). 
 Responsabilização: 

Responsável GRAZIANE VITORINO SANTANA 

CPF 007.552.251-98 

Conduta Pagar subsídios aos vereadores acima do valor 
fixado na Lei Municipal, quando deveria ter realizado 
os pagamentos de acordo com o limite fixado na 
legislação. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade O pagamento de subsídio aos vereadores acima do 
valor previsto resultou no descumprimento da 
Legislação Municipal e 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, em vez de realizá-lo acima. 

Dispositivo legal/normativo violado Lei Municipal nº 78/2016. 

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, 24 de 
agosto de 2021. 
 

Adrianna Roque de Almeida Reis Tallison Nathan Sales da Silva 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 

RIO VERDE 
 
 

Processo - 10242/2020 

ACÓRDÃO Nº 04510/2021 - Tribunal Pleno 
 

PROCESSO Nº : 10242/2020  
MUNICÍPIO   : RIO VERDE 
ÓRGÃO  : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



 

 

Edição n° 1651 Ano IX, disponibilização quarta-feira, 29 de setembro de 2021, publicação quinta-feira, 30 de 

setembro de 2021. Página 92 de 105 

www.tcm.go.gov.br 

GESTORA  : DIONES ROSÁRIA PEREIRA LOPES 
CPF Nº  : 431.788.551-49   
OBJETO   : PEDIDO DE REVISÃO  
RELATOR   : CONSELHEIRO SÉRGIO A. CARDOSO DE QUEIROZ 
REPRESENTANTE DO MPC : REGIS GONÇALVES LEITE 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PEDIDO DE 
REVISÃO AO ACÓRDÃO AC Nº 08815/2019. 
PROVIMENTO.  
- Saneamento das irregularidades nº 1 e nº 2; 
- Desconstituição da multa aplicada à responsável. 
 

VISTOS e relatados os presentes autos que tratam de PEDIDO DE 
REVISÃO, interposto pela Ex-Gestora da Secretaria de Educação de RIO VERDE, Sra. 
Diones Rosário Pereira Lopes, objetivando a reforma do Acórdão AC nº 08815/19, 
exarado nos autos do Processo nº 04083/16, em Recurso Ordinário, que manteve o 
inteiro teor do Acórdão AC nº 06727/2018, proferido na fase principal, que declarou 
irregularidades no Contrato nº 084/15. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, nos termos do voto do Relator, por 
conhecer do presente PEDIDO DE REVISÃO, para, no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, 
rescindindo o inteiro teor da decisão contida no Acórdão AC nº 06727/2018 (e do  
Acórdão nº 08815/19 que o manteve) exarado no Processo nº 04083/16 fases 1 e 2, em 
razão do SANEAMENTO das irregularidades nsº 1 e 2 e a com a consequente 
DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA à Sra. Diones Rosaria Pereira Lopes. 

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

15 de Setembro 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 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. Sub.Flavio Monteiro 
de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
Votaram(ou) contra :  Cons.Francisco José Ramos. 

 
 
SANTA HELENA 
 
 

Processo - 00772/2021 
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Processo : 00772/21 

Município : SANTA HELENA DE GOIÁS 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : FRANCISCO DANTAS DA SILVA 

CPF : 431.783.671-87 

 
DESPACHO Nº 1086/2021 

 
 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 
LEGISLATIVO do Município de SANTA HELENA DE GOIÁS, relativas ao exercício de 
2020, de responsabilidade de FRANCISCO DANTAS DA SILVA: 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável FRANCISCO DANTAS DA SILVA 

CPF 431.783.671-87 

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. Inadimplência da contribuição patronal (fls. 06/07) devida ao RPPS 
(acima de 5% do valor devido), conforme demonstrado abaixo: 

Descrição 
Janeiro a 

novembro 
Dezembro 

Total no 
 exercício 

1. Base de cálculo apurada pelo TCMGO 
 89.052,86  

         
7.524,66  

96.577,52  

2. % da contribuição patronal (Art. 1° Decreto 383/2017 20,07% 18,97% 
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e arts. 1° e 2° Decreto 338/2020) 

3. Contribuição patronal (1 x 2)  17.872,91  
        

1.427,43  
 4. (-) Salário-família, salário-maternidade e auxílio 

doença    

5. Aporte financeiro 
   

6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5)  17.872,91  
      

1.427,43  
     

19.300,34  

7. Contribuição patronal paga no exercício 
  

13.325,29  
        

2.412,24  
     

15.737,53  

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) 
    

4.547,62  
          - 
984,81  

       
3.562,81  

11. % diferença (10 ÷ 6) 25,44% 0,00% 18,46% 

 Responsabilização: 

Responsável FRANCISCO DANTAS DA SILVA 

CPF 431.783.671-87 

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. 1° Decreto 383/2017 e arts. 1° e 2° Decreto 
338/2020. 

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. Subsídios pagos (R$ 1.349.421,72) aos vereadores acima do valor 
fixado (R$ 1.316.755,81) na Lei Municipal nº 2.864/16 e 2.865/16, conforme demonstrado 
abaixo: 
Apuração do subsídio dos vereadores 

1. Subsídio mensal dos vereadores 7.596,67  

2. Quant. de vereadores 12  

3. Quant. de meses (incluindo 1/3 de férias e 13º salário) 13,33  

4. Total do subsídio dos vereadores (1 x 2 x 3) 1.215.466,90  

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  7.596,67  

6. Total do subsídio do Presidente da Câmara Municipal (5 x 3) 101.288,91  

7. Total a pagar de subsídios (4 + 6) 1.316.755,81  
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8. Total pago 1.349.421,72  

9. Pagamento a maior (8 - 7) 32.665,91  

Fonte: acórdãos que registraram os subsídios; folha de pagamento; e empenhos 
realizados nas naturezas de despesas 3.1.90.11.06 e 3.1.90.11.10 (fls. 06 e 08). 
 Responsabilização: 

Responsável FRANCISCO DANTAS DA SILVA 

CPF 431.783.671-87 

Conduta Pagar subsídios aos vereadores acima do valor 
fixado na Lei Municipal, quando deveria ter realizado 
os pagamentos de acordo com o limite fixado na 
legislação. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade O pagamento de subsídio aos vereadores acima do 
valor previsto resultou no descumprimento da 
Legislação Municipal e 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, em vez de realizá-lo acima. 

Dispositivo legal/normativo violado Lei Municipal nº 2.864/16 e 2.865/16. 

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, 25 de 
agosto de 2021. 
  

  
  

Adrianna Roque de Almeida Reis Tallison Nathan Sales da Silva 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

 
 
 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 

SANTO ANTONIO DESCOBERTO 
 
 

Processo - 02295/2020 
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ACÓRDÃO Nº 04533/2021 - Tribunal Pleno 

 
Processo : 02295/2020 – Fase 2 
Município : Santo Antônio do Descoberto 
Órgão : FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do  
     Adolescente 
1ª Gestora : Joana D`Arc Araujo Rêgo (01/01/2019 a 07/05/2019) 
CPF : 292.887.111-04 
2º Gestor :  Ronaldo Belo de França (08/05/2019 a 31/05/2019) 
CPF : 883.492.501-78 
3ª Gestora : Danielle Souza da Silva (01/06/2019 a 11/07/2019) 
CPF : 725.933.501-72 
4ª Gestora : Sueli Meira Brandao (12/07/2019 a 12/08/2019) 
CPF : 000.109.711-30 
5ª Gestora : Lúcia Regina Veríssimo do Nascimento (13/08/2019 a  
   31/12/2019) 
CPF : 013.630.703-55 
Assunto : Recurso Ordinário 
Objeto : AC n. 00623/2021 – Contas de Gestão – 2019. 
Representante MPC : José Américo da Costa Júnior 
Relator : Francisco José Ramos 

 
Santo Antônio do Descoberto. FMDCA. Recurso 
Ordinário. Contas de Gestão. 2019. 5 gestores. 
Recurso provido. Julga regulares as contas dos 
5 gestores. Desconstitui as multas.  
Voto convergente com a SR e com o MPC. 

 
Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário, interposto pela sra. Danielle 

Souza da Silva, objetivando a reforma do AC n. 00623/2021, que julgou irregulares, com 
aplicação de multas, as Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Joana D`Arc 
Araujo Rêgo (01/01/2019 a 07/05/2019), do sr. Ronaldo Belo de França (08/05/2019 a 
31/05/2019), da sra. Danielle Souza da Silva (01/06/2019 a 11/07/2019), da sra. Sueli 
Meira Brandao (12/07/2019 a 12/08/2019) e da sra. Lúcia Regina Veríssimo do 
Nascimento (13/08/2019 a 31/12/2019), gestores do FMDCA - Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - do Município de Santo Antônio do Descoberto 
no exercício de 2019. 

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

1.  conhecer o presente Recurso. 
2.  no mérito, dar-lhe provimento, conforme segue: 
2.1.  reformar a decisão contida no Acórdão n. 00623/2021, para: 
2.1.1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Joana 

D`Arc Araujo Rêgo, gestora do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - do Município de Santo Antônio do Descoberto no período de 01/01/2019 
a 07/05/2019, em razão de considerar sanada a irregularidade contida no item 2 (falta de 
apresentação do Relatório do Controle Interno). 

2.1.2. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade do sr. Ronaldo 
Belo de França, gestor do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - do Município de Santo Antônio do Descoberto no período de 08/05/2019 
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a 31/05/2019, em razão de considerar sanada a irregularidade contida no item 2 (falta de 
apresentação do Relatório do Controle Interno). 

2.1.3. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da 
sra. Danielle Souza da Silva, gestora do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - do Município de Santo Antônio do Descoberto no período 
de 01/06/2019 a 11/07/2019, em razão de considerar sanada a irregularidade contida no 
item 2 (falta de apresentação do Relatório do Controle Interno). 

2.1.4. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Sueli 
Meira Brandao, gestora do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - do Município de Santo Antônio do Descoberto no período de 12/07/2019 
a 12/08/2019, em razão de considerar sanada a irregularidade contida no item 2 (falta de 
apresentação do Relatório do Controle Interno). 

2.1.5. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Lúcia 
Regina Veríssimo do Nascimento, gestora do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - do Município de Santo Antônio do Descoberto no 
período de 13/08/2019 a 31/12/2019, em razão de considerar sanada a irregularidade 
contida no item 2 (falta de apresentação do Relatório do Controle Interno). 

2.1.6.  desconstituir a multa aplicada à gestora, sra. Joana D`Arc Araujo Rêgo, 
no valor de R$370,14, em razão de considerar sanada a irregularidade contida no item 2. 

2.1.7.  desconstituir a multa aplicada ao gestor, sr. Ronaldo Belo de França, no 
valor de R$370,14, em razão de considerar sanada a irregularidade contida no item 2. 

2.1.8.  desconstituir a multa aplicada à gestora, sra. Danielle Souza da Silva, no 
valor de R$370,14, em razão de considerar sanada a irregularidade contida no item 2. 

2.1.9.  desconstituir a multa aplicada à gestora, sra. Sueli Meira Brandao, no 
valor de R$370,14, em razão de considerar sanada a irregularidade contida no item 2. 

 
2.1.10.  desconstituir a multa aplicada à gestora, sra. Lúcia Regina Veríssimo do 

Nascimento, no valor de R$370,14, em razão de considerar sanada a irregularidade 
contida no item 2. 

 
3. manter todos os demais termos do Acórdão n. 00623/2021. 
4. ressaltar que, na análise deste recurso, as informações apresentadas ao 

SICOM-TCM e os documentos constantes dos autos foram considerados sob o aspecto 
da veracidade ideológica presumida. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Setembro 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 e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
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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. 

 
 
SENADOR CANEDO 
 
 

Processo - 02304/2021 
 

Processo : 02304/21 

Município : SENADOR CANEDO 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : WALDISON JACINTO DA SILVA 

CPF : 331.739.661-04 

 
DESPACHO Nº 1305/2021 

 
 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 FUNDO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  do Município de SENADOR CANEDO, relativas 
ao exercício de 2020, de responsabilidade de WALDISON JACINTO DA SILVA: 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável WALDISON JACINTO DA SILVA 

CPF 331.739.661-04 

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. 
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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 avaliação atuarial do exercício de 2020. 

 Responsabilização: 

Responsável WALDISON JACINTO DA SILVA 

CPF 331.739.661-04 

Conduta Deixar de apresentar avaliação atuarial, quando 
deveria ter apresentado o referido documento, em 
atendimento ao art. 7º da IN TCMGO nº 008/2015. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade A falta de apresentação da avaliação atuarial resultou 
em descumprimento do art. 7º, 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 avaliação 
atuarial em atendimento ao art. 7º, da IN TCMGO nº 
008/2015. 

Dispositivo legal/normativo violado Art. 7º, da IN TCMGO nº 008/2015. 

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, 16 de 
setembro de 2021. 
 

Ubiratan Machado de Oliveira Tallison Nathan Sales da Silva 
Auditor de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 

TRINDADE 
 
 

Processo - 00945/2021 
 

Processo : 00945/21 

Município : TRINDADE 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : JEANN CARLOS BORGES DE SOUZA 
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CPF : 743.177.501-63 

 
DESPACHO Nº 912/2021 

 
 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 
LEGISLATIVO do Município de TRINDADE, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de JEANN CARLOS BORGES DE SOUZA: 
 1. Disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, informada no relatório 
de contas bancárias (fls. 04), não comprovada por extratos e conciliações bancárias, 
conforme relacionado abaixo: 

Banco  C/C  Saldo 
contábil  

Saldo 
extrato  

Extrato fls.  Diferença  

CEF 45-3 7.136,46  -    05/06 7.136,46  

Totais 0 7.136,46  -    -    7.136,46  

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 JEANN CARLOS BORGES DE SOUZA 

CPF 743.177.501-63 

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 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. 

 2. Subsídios pagos (R$ 2.457.296,88) aos vereadores acima do valor 
fixado (R$ 2.451.316,81) na Lei Municipal nº 1.453/2012 e revisado pela Lei Municipal nº 
1.553/2014, conforme demonstrado abaixo: 
Apuração do subsídio dos vereadores 
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1. Subsídio mensal dos vereadores 10.814,66  

2. Quant. de vereadores 16  

3. Quant. de meses (incluindo 1/3 de férias e 13º salário) 13,33  

4. Total do subsídio dos vereadores (1 x 2 x 3) 2.307.121,70  

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  10.814,66  

6. Total do subsídio do Presidente da Câmara Municipal (5 x 3) 144.195,11  

7. Total a pagar de subsídios (4 + 6) 2.451.316,81  

8. Total pago 2.457.296,88  

9. Pagamento a maior (8 - 7) 5.980,07  

Fonte: Acórdãos que registraram os subsídios; folha de pagamento; e empenhos 
realizados nas naturezas de despesas 3.1.90.11.06 e 3.1.90.11.10 (fls. 09/13). 
 Responsabilização: 

Responsável JEANN CARLOS BORGES DE SOUZA 

CPF 743.177.501-63 

Conduta Pagar subsídios aos vereadores acima do valor 
fixado na Lei Municipal, quando deveria ter realizado 
os pagamentos de acordo com o limite fixado na 
legislação. 

Período da conduta 2020 

Nexo de causalidade O pagamento de subsídio aos vereadores acima do 
valor previsto resultou no descumprimento da 
Legislação Municipal e 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, em vez de realizá-lo acima. 

Dispositivo legal/normativo violado Lei Municipal nº 1.453/2012 c/c Lei Municipal nº 
1.553/2014. 

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, 12 de 
agosto de 2021. 
 

  
Adrianna Roque de Almeida Reis Tallison Nathan Sales da Silva 

Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 
 

 
Célio Roberto de Almeida 

Secretário de Controle Externo 
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TURVANIA 
 
 

Processo - 00986/2021 
 

Processo : 00986/21 

Município : TURVÂNIA 

Órgão : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestora : TANIA RIBEIRO (03/11/2020 a 31/12/2020) 

CPF : 834.452.341-91 

Gestora : FABIANE BELO GONÇALVES MARIANO (01/01/2020 a 02/11/2020) 

CPF : 007.071.691-94 

 
DESPACHO Nº 1130/2021 

 
 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 FUNDO 
MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de TURVÂNIA, 
relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de TANIA RIBEIRO (03/11/2020 a 
31/12/2020) e FABIANE BELO GONÇALVES MARIANO (01/01/2020 a 02/11/2020): 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável 1) TANIA RIBEIRO 
2) FABIANE BELO GONÇALVES MARIANO 

CPF 1) 834.452.341-91 
2) 007.071.691-94 

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 1) (03/11/2020 a 31/12/2020) 
2) (01/01/2020 a 02/11/2020) 

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. 
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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. 

 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, 8 de 
setembro de 2021. 
 

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

 
 

TURVELANDIA 
 
 

Processo - 01496/2021 
 

Processo : 01496/21 

Município : TURVELÂNDIA 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : JOSE RAIMUNDO BARBOSA 

CPF : 322.883.951-68 

 
DESPACHO Nº 991/2021 

 
 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 TURVELÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de JOSE RAIMUNDO BARBOSA: 
 1. Falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
 Responsabilização: 

Responsável JOSE RAIMUNDO BARBOSA 

CPF 322.883.951-68 

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. 
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Culpabilidade É razoável afirmar que era possível ao responsável 
ter consciência da ilicitude do ato que praticara e que 
era exigível conduta diversa daquela que ele adotou, 
consideradas as circunstâncias que o cercavam, 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. 

 
 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 
setembro de 2021. 
 

Jackeline da Silva Bento Samuel Rezende Costa 
Auditora de Controle Externo Chefe de Divisão 

Célio Roberto de Almeida 
Secretário de Controle Externo 

 
 

VARJAO 
 
 

Processo - 03119/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 04508/2021 - Tribunal Pleno 
 

Processo  : 03119/20 – Fase 2 
Município  : Varjão 
Órgão : Fundo Municipal de Previdência Social –  
   FUNPREVAR 
Assunto  : Recurso Ordinário 
Objeto  : Contas de Gestão 
Período  : Janeiro a Dezembro de 2019 
Gestor   : Alexandre Gonçalves Rosa 
CPF  : 760.213.191-68 
Período  : 1/1/2019 a 31/12/2019 
Relator  : Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
Representante do MPC : Regis Gonçalves Leite 
 

RECURSO ORDINÁRIO. CONTAS DE GESTÃO 
DE 2019. PREVIDÊNCIA. I- AUSÊNCIA DE 
CERTIDÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
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PREVIDÊNCIA SUPERADA. II- MULTA POR 
FALHA PRATICADA DESCONSTITUÍDA. 
PROVIMENTO. CONTAS REGULARES. 
1- Com a juntada das certidões do Conselho 
Municipal de Previdência Social foram atendidos 
os critérios de análise das contas constantes no 
art. 7º da Instrução Normativa IN nº 8/2015. 
2- A multa decorrente da ausência das certidões 
é desconstituída em decorrência do saneamento 
de seu fato gerador. 

 
Vistos e relatados os presentes autos de Recurso Ordinário, interposto 

pelo senhor Alexandre Gonçalves Rosa, Gestor do Fundo Municipal de Previdência 
Social - FUNPREVAR de Varjão no exercício de 2019, visando à reforma da decisão 
contida no Acórdão AC nº 07321/20 – 1ª Câmara que julgou irregulares as contas do 
Fundo e aplicou multa ao gestor. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, nos termos do Voto do Relator, por: 
 
1- conhecer do Recurso Ordinário e dar-lhe provimento, em razão 

do saneamento da falha constante no item 6 Acórdão AC nº 07321/20 – 1ª Câmara, para 
 
2- julgar REGULARES as contas de responsabilidade do senhor 

Alexandre Gonçalves Rosa, Gestor do FUNPREVAR do Município de Varjão no 
exercício de 2019; e 

 
3- DESCONSTITUIR A MULTA aplicada em desfavor do senhor 

Alexandre Gonçalves Rosa no valor de R$ 370,14. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

15 de Setembro 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 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. Francisco José Ramos, 
Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 


