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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. 

 
 
Atos 

 
 
Atos da Presidência 

 
 
    PORTARIA Nº 58/2022 
 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Divulgar os dias de feriados e férias coletivas, bem como 

estabelecer os pontos facultativos no ano de 2022, no âmbito desta Corte de Contas. 
 
Parágrafo único. As datas dos feriados estão sujeitas a alterações, assim 

como poderão ser decretados pontos facultativos no decorrer do ano de 2022, a critério 
da Presidência, em virtude de circunstâncias eventuais que justifiquem referidas medidas. 

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, em Goiânia, ao 1º dia do mês de fevereiro de 2022. 
 
 

Cons. JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO 
Presidente 

 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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ANEXO DA PORTARIA Nº 58/2022. 
 

DATA DIA DA 
SEMANA 

DESCRIÇÃO 

28/02/2022 Segunda-
feira 

Ponto Facultativo 

01/03/2022 Terça-feira Carnaval 

02/03/2022 Quarta-feira Ponto Facultativo 

14/04/2022 Quinta-feira Ponto Facultativo 

15/04/2022 Sexta-feira Semana Santa – Paixão de Cristo 

21/04/2022 Quinta-feira Tiradentes  

22/04/2022 Sexta-feira Ponto Facultativo 

01/05/2022 Domingo Dia do Trabalho  

24/05/2022 Terça-feira Dia de Nossa Sr.ª Auxiliadora–Padroeira de 
Goiânia 

16/06/2022 Quinta-feira Corpus Christi 

17/06/2022 Sexta-feira Ponto Facultativo 

11 a 25/07/2022 --- Férias Coletivas 

26/07/2022 Terça-feira Consagrado à fundação da Cidade de Goiás 

07/09/2022 Quarta-feira Dia da Independência do Brasil 

12/10/2022 Quarta-feira Dia de Nossa Sr.ª Aparecida – Padroeira do 
Brasil 

24/10/2022 Segunda-
feira 

Lançamento da pedra fundamental de Goiânia 

28/10/2022 Sexta-feira Dia do Servidor Público 

02/11/2022 Quarta-feira Dia de Finados 

14/11/2022 Segunda-
feira 

Ponto Facultativo 

15/11/2022 Terça-feira Dia da Proclamação da República 

22/12/2022 a 
06/01/2023 

--- Recesso Regimental 

25/12/2022 Domingo Natal 
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Decisões 

 
 
ABADIA GOIAS 
 
 

Processo - 00846/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00036/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO  : 00846/2021 
MUNICÍPIO  : Abadia de Goiás 
ÓRGÃO  : Poder Legislativo 
PERÍODO  : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO  : Prestação de Contas de Gestão/2020 
GESTOR  : Vanderlei Alves de Carvalho 
CPF  : 689.832.711-91 
RELATOR  : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 

 
CONTAS DE GESTÃO DE 2020. 
PODER LEGISLATIVO. ABADIA DE 
GOIÁS. PONTOS DE ANÁLISE EM 
CONFORMIDADE. CONTAS 
REGULARES. 
Foram atendidos os critérios de análise 
das contas de 2020 estabelecidos pela 
Decisão Normativa DN nº 002/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 

prestadas pelo Sr. Vanderlei Alves de Carvalho, Gestor do Poder Legislativo de 
Abadia de Goiás, no exercício de 2020. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em 
JULGAR REGULARES as Contas de Gestão do exercício de 2020, do Poder 
Legislativo de Abadia de Goiás, de responsabilidade do Gestor, Sr. Vanderlei Alves 
de Carvalho. 

 
 RECOMENDAR ao Gestor que: 
 
 (a) promova medidas necessárias para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as 
informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 
005/2012; 
 
 (b) sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 
unidade ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação 
e na designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00846/2021
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maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas no 
presente ato não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da 
prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, 
tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 

ACREUNA 
 
 

Processo - 01234/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00066/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo : 01234/2021 

Município : ACREÚNA 

Órgão : INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPASMA 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : ALLEX MENDES BANDEIRA 

CPF : 017.535.051-51 
 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. ACREÚNA. IPASMA. 
CONTAS GESTÃO. BALANCETE 2º 
SEMESTRE DE 2020. REGULARIDADE DAS 
CONTAS. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01234/2021
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Tratam os autos das contas de gestão do INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPASMA do município de ACREÚNA, relativas ao exercício de 
2020, de responsabilidade de ALLEX MENDES BANDEIRA. 

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPASMA do município de ACREÚNA, relativas ao exercício 
de 2020, de responsabilidade de ALLEX MENDES BANDEIRA. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 
 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomadas 
de contas especiais. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

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

Processo - 02220/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06593/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 02220/2021 
Município : Aloândia 
Órgão : FMICA - Fundo Municipal da Infância da Criança e do  
   Adolescente 
Gestora         : Telmara Cândida da Silva 
CPF            : 779.431.391-00 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. FMICA. EXERCÍCIO DE 
2020. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO. 
CONTAS REGULARES COM RESSALVA.  
A falta de apresentação do relatório do controle 
interno descumpre os arts. 57 e 58, da Lei 
Estadual n. 15.958/07 e art. 3º, IX, da IN 
TCMGO n. 008/2015. Contudo, a irregularidade 
pode ser ressalvada ante a constatação de que 
não houve movimentação financeira no 
exercício. 
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Telmara 
Cândida da Silva, gestora do FMICA - Fundo Municipal da Infância da Criança e do 
Adolescente - do Município de Aloândia no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares com ressalva as contas de gestão de responsabilidade da 
sra. Telmara Cândida da Silva, gestora do FMICA - Fundo Municipal da Infância da 
Criança e do Adolescente - do Município de Aloândia no exercício de 2020, em razão da 
irregularidade contida no item 2, que está abaixo evidenciada: 

Item 2: falta de apresentação do Relatório do Controle Interno. 
2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  sejam adotadas medidas necessárias para que não reincida na 

irregularidade apontada no item 2; 
b.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

c. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02220/2021
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d.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

f. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 14 de 

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

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
ANAPOLIS 
 
 

Processo - 05800/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 00200/2022 - Tribunal Pleno 
 
PROCESSO  : 05800/20 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05800/2020
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ÓRGÃO/ENTIDADE : PODER LEGISLATIVO DE ANÁPOLIS 
NATUREZA  : MONITORAMENTO 
PERÍODO : 2020/2021 
RESPONSÁVEL 1 : LEANDRO RIBEIRO DA SILVA - Presidente 
CPF – RESPONSÁVEL 1 : 803.724.221-87 

 
Anápolis. Poder Executivo. Fase de Monitoramento de 
Cumprimento do Acórdão nº 05800/20. Cumprimento.  

 
Tratam os autos de monitoramento de cumprimento do Acórdão nº 

02180/21, proferido nos autos do Processo n. 05800/20 (fase 1). Verbis: 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Pleno, acolhendo as 
razões expostas no Voto do Relator para: 
 
1. CONHECER da Representação, haja vista preencher os requisitos 
legais de admissibilidade, previstos no art. 11 da RA 76/2019 e art. 
203 do RITCMGO, para, no mérito, 
2. JULGÁ-LA PROCEDENTE, contudo com a perda superveniente 
de objeto em relação aumento de gratificação em período de 
pandemia, tendo em vista a revogação da Portaria nº 418/20 e 
consequente retorno das gratificações majoradas ao status quo ante; 
3. CONVOLAR a medida cautelar em decisão definitiva, 
mantendo definitivamente suspensa a aplicabilidade do art. 41 da LC 
nº 247/2011, do art. 2º da LC nº 246/2011, do art. 4º da LC nº 
343/2016 e do Anexo I da Lei nº 379/2020, que permitem ilegalmente 
a fixação das gratificações por meio de portaria e em percentual de 1 
a 200% para os cargos comissionados e para as funções de 
confiança, como forma de restabelecer a moralidade administrativa e 
prevenir a flagrante violação à regra da reserva legal, intimando-se o 
presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro da Silva, da 
decisão para o seu devido cumprimento, sob pena de aplicação de 
multa; 
4. [...] 
5. considerando a necessidade de se garantir o cumprimento da 
decisão, em atendimento a RA nº 90/18, seja autuado – após o 
trânsito em julgado da decisão – pela Superintendência de 
Secretaria, processo para FASE DE CUMPRIMENTO DO 
ACÓRDÃO, ocasião em que devem os responsáveis, presidente da 
Câmara, Leandro Ribeiro da Silva, e o controlador interno, Tiago 
Estrela de Lima, após o trânsito em julgado da decisão, 
comprovarem, no prazo de 60 dias: 
a) a efetiva revogação do art. 2º da LC 246/11, do art. 4º da LC 
343/16, do art. 41 da LC nº 247/11, e do Anexo I da Lei n. 379/20, 
que permitem ilegalmente a fixação do percentual das gratificações 
dos cargos comissionados e das funções de confiança, por meio de 
portarias, de 01% (um por cento) a 200% (duzentos por cento);  
b) apresentar a lei resultante do projeto de lei, que trata sobre a nova 
estrutura da Câmara Municipal; 
6. ALERTAR o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro Da Silva, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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e o controlador interno, Tiago Estrela de Lima, 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; 

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Pleno, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

 
1. DECLARAR o cumprimento do item 5 “a” e “b” do Acórdão AC nº 

02180/21 pelo presidente da Câmara de Anápolis, tendo em vista que foi apresentada a 
Lei 4.106/20, resultante do projeto de lei apresentado na fase 1 dos presentes autos; e a 
Lei nº 399/21,  as quais revogaram o art. 2º da LC 246/11, o  § 2º do art. 4º da LC 343/16, 
o § 1º do art. 41 da LC nº 247/11, e o Anexo I da Lei n. 379/20, que autorizavam o 
presidente da Câmara a conceder gratificações a servidores efetivos e comissionados, 
em até 200%, por meio de atos infralegais (portarias). 

 
2. CIENTIFICAR a decisão aos interessados; 
 
4. ARQUIVAR os autos. 
 
À Superintendência de Secretaria. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 26 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 
Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. 
Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Fabricio Macedo 

Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 00384/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00733/2022 - Tribunal Pleno 
 
Processo : 00384/21 
Município : Anápolis 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00384/2021
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Órgão ISSA 
Assunto : Representação  
Responsável 1 : Eduardo Milke, gestor 
CPF 1 
Representante MPC 

: 
: 

769.571.951-04 
José Américo da Costa Júnior  

Relator : Conselheiro Fabrício Macedo Motta 
 

REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES NA 
GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIDORES 
ISSA. PROCEDÊNCIA. AFRONTA AO 
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL PELA A 
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE 
GRATIFICAÇÃO PRO ATO 
INFRALEGAL.GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES 
COMISSIONADOS. MULTA. 
DETERMINAÇÕES. 
 

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos de nº 00384/21, que tratam 
de Representação proposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de 
Anápolis - SINDIANÁPOLIS, relatando que o presidente do Instituto de Seguridade Social 
dos Servidores Municipais de Anápolis – ISSA vem nomeando servidores comissionados e 
concedendo a eles gratificações que não correspondem ao cargo propriamente dito, por 
meio de atos infralegais, de modo casuístico e pessoal. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator: 
1. CONVOLAR a  Medida Cautelar n. 07/21, referendada pelo Acórdão n. 

03826/21, diante da  necessidade de se manter suspensa em definitivo a aplicabilidade 
dos artigos 108 e 109 da Lei nº 2073/92,  do art. 73, VII,  da LC 457/20, e do art. 11 da 
Portaria 05/21 que permitem, ilegalmente, a concessão de gratificação de representação 
a servidores comissionados, bem como  a fixação dos percentuais/valores da 
gratificação, por atos infralegais, como forma de restabelecer a moralidade administrativa 
e prevenir a flagrante violação à regra da reserva legal, intimando-se o presidente do 
ISSA, EDUARDO MILKE, e o prefeito de Anápolis, ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, 
desta decisão, para que sob pena de imputação de multa, nos termos do art. 47-A, inciso 
X, da LOTCM; 

2.  no mérito, julgar PROCEDENTE a Representação, em razão da 
constatação  de pagamento de vantagem remuneratória sem respaldo em lei, visto que 
restou devidamente comprovado pagamento de gratificações por ato do presidente do 
ISSA, por meio de portarias,  em total violação aos princípios constitucionais da 
impessoalidade, da moralidade, da legalidade e da eficiência; contudo, sem imputação 
de débito, tendo em conta os rastros de pagamento de forma equivocada pelo 
responsável, por inadequada interpretação e aplicação da lei (artigos  108 e 109 da Lei nº 
2.073/92, do art. 73, VII,  da LC 457/20 e do art. 11 da Portaria nº 05/21), e também da 
boa-fé dos servidores envolvidos; 

3. APLICAR MULTA ao presidente do ISSA, EDUARDO MILKE, conforme 
tabela a seguir: 

Responsável 
EDUARDO MILKE, presidente do ISSA, CPF: 
769.571.951-04 

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

Conduta 

Conceder ou autorizar a concessão de vantagens 
financeiras indevidas, regulamentadas por ato 
infralegal, ausente de qualquer parâmetro objetivo 
previamente colocado em lei formal, violando o 
princípio da reserva legal consagrado no art. 37, X, 
da Constituição Federal; 

Período da Conduta 2021 

Nexo de 
Causalidade 

Como presidente do ISSA, foi o responsável pela 
edição das Portarias que nomearam e 
concederam gratificações de representação aos 
servidores comissionados, com violação ao art. 
37, caput e inciso V, da CF/88, que veda o 
pagamento de qualquer gratificação a servidores 
comissionados, configurando ato de  gestão 
ilegal, ilegítimo e antieconômico; 

Culpabilidade 

Era possível ao responsável ter consciência da 
ilicitude do ato, por se tratar de violação da norma 
constitucional, de modo particular, do princípio da 
impessoalidade e da reserva legal. 

Dispositivo legal 
violado 

 Art. 37, X, e art. 39, §1º, da CF; 

Encaminhamento 

aplicação de multa com base no art. 47-A, VIII, da 
LOTCM, no valor de 1.850,70 (um mil, oitocentos e 
cinquenta reais e setenta centavos)  - alíquota de 
15% - com base no art. 47-A, inciso VIII, da Lei 
Estadual n. 15.958/07 (R$ 12.338,00). 

 
4. DETERMINAR ao presidente do ISSA, EDUARDO MILKE, e ao prefeito de 

Anápolis, ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, que proceda a efetiva revogação dos artigos 
108 e 109 da Lei 2.073/92, do art. 73, VII, da LC 457/20 e do artigo 11 da Portaria 05/21, 
que permitem a concessão de gratificação de representação a servidores comissionados 
e a fixação dos valores/percentuais da gratificação, por atos infralegais, em ofensa à 
Constituição Federal (art. 37, X; e art. 39, §1º, da CF), no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contado do trânsito em julgado da decisão, para  comprovação de cumprimento; 

5.  DETERMINAR, após o trânsito em julgado da decisão, pela 
Superintendência de Secretaria, processo para FASE DE CUMPRIMENTO DO 
ACÓRDÃO, ocasião em que devem os responsáveis, presidente do ISSA, EDUARDO 
MILKE, e o prefeito de Anápolis, ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, após o trânsito em 
julgado da decisão do Pleno, comprovarem: 

 
 a)  a efetiva revogação dos artigos 108 e 109 da Lei 2.073/92, do art. 73, VII, 

da LC 457/20 e do artigo 11 da Portaria 05/21, que permitem a concessão 
inconstitucional de gratificação de representação a servidores comissionados; 

 
6.ALERTAR o presidente do ISSA, EDUARDO MILKE, e o prefeito de 

Anápolis, ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
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determinação foi cumprida, serão penalizados nas formas previstas em lei; 
 

7. ENCAMINHAR ao Ministério Público do Estado de Goiás - MPGO cópias 
do inteiro teor desse certificado e das peças processuais pertinentes, parecer do MPC e 
Acórdão, estes últimos futuramente exarados, para conhecimento e providências 
cabíveis, nos termos do art. 71, XI, da CF/88. 

 
À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 9 de 

Fevereiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Fabricio Macedo Motta. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. 
Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Fabricio Macedo Motta: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
ANHANGUERA 
 
 

Processo - 02004/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00002/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 02004/2021 
Município : Anhanguera 
Poder : Legislativo 
Gestor         : Dercilio Rodrigues Dias Netto II  
CPF            : 818.826.881-04 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 
 

 
CONTAS DE GESTÃO. PODER LEGISLATIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. DESPESA EMPENHADA 
EM MONTANTE SUPERIOR AO DUODÉCIMO 
RECEBIDO. IRREGULARIDADE RESSALVADA. 
CONTAS REGULARES COM RESSALVA.  

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02004/2021


  
 
 

 

Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 15 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

A despesa empenhada em montante superior ao 
duodécimo recebido está em desacordo com o 
art. 29-A, da CF/88. Porém, a irregularidade 
pode ser ressalvada, com base nos critérios de 
relevância e materialidade, se o déficit for até 1% 
do duodécimo recebido no exercício, conforme 
dispõe item 13, do anexo II, da DN n. 00002/21 
do TCMGO. 
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Dercilio 
Rodrigues Dias Netto II, gestor do Poder Legislativo do Município de Anhanguera no 
exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares com ressalva as contas de gestão de responsabilidade do 
sr. Dercilio Rodrigues Dias Netto II, gestor do Poder Legislativo do Município de 
Anhanguera no exercício de 2020, em razão da ressalva contida no item 11, que está 
abaixo evidenciada: 

Item 11: despesa empenhada (R$758.682,37) em montante superior ao 
duodécimo recebido (R$756.286,08), conforme Balancete Financeiro (fl. 6) – (déficit no 
valor de R$2.396,29). 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  sejam adotadas medidas necessárias para que não reincida na 

irregularidade apontada no item 11; 
b.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

c. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

d.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

f. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente processo e por 
constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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denúncias ou tomada de contas, sem prejuízo das cominações já impostas ou as que 
eventualmente forem aplicadas em outros processos atinentes ao mesmo período. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 00859/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 06595/2021 - Primeira Câmara 

 
Processo  : 00859/2021 
Município : Anhanguera 
Órgão : FMS – Fundo Municipal de Saúde  
Gestora       : Marta Valeria Rodrigues Fonseca  
CPF            : 902.884.241-15 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. FMS. EXERCÍCIO DE 
2020. CONTAS REGULARES.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  

 
Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Marta 

Valeria Rodrigues Fonseca, gestora do FMS – Fundo Municipal de Saúde - do 
Município de Anhanguera no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Marta 
Valeria Rodrigues Fonseca, gestora do FMS – Fundo Municipal de Saúde - do 
Município de Anhanguera no exercício de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  

http://www.tcm.go.gov.br/
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a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 
Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 14 de 

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

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 

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

Processo - 09827/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06793/2021 - TRIBUNAL PLENO 
 
PROCESSO : 09827/21 
MUNICIPIO  : APARECIDA DE GOIÂNIA 
ENTIDADE  : PODER EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL 1  : GUSTAVO MENDANHA – PREFEITO 
CPF RESPONSÁVEL 1 : 983.276.401-78 
RESPONSÁVEL 2 : ALESSANDRO LEONARDO ALVARES MAGALHÃES - 

GESTOR DA SAÚDE 
CPF RESPONSÁVEL 2 : 784.995.181-68 
RESPONSÁVEL 3 : VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA 

EXECUTIVA DE LICITAÇÃO 
CPF RESPONSÁVEL 3 : 032.640.831-24 
RESPONSÁVEL 4 : VIRGINIA OLIVEIRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CPF RESPONSÁVEL 4 : 052.294.471-09 
NATUREZA  : DENÚNCIA – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 
RELATOR  : CONSELHEIRO SÉRGIO A. CARDOSO DE QUEIROZ 
MEMBRO DO MPC : REGIS GONÇALVES LEITE 
 

DENÚNCIAS. PEDIDO DE MEDIDA 
CAUTELAR. CHAMAMENTO PÚBLICO. 
SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE DIREITO 
PRIVADO SEM FINS ECONÔMICOS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
– OS OU ENTIDADE PRIVADA SEM FINS 
LUCRATIVOS, PARA CELEBRAR CONTRATO 
DE GESTÃO OU TERMO DE COLABORAÇÃO, 
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO 
HOSPITAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO 
PERICULUM IN MORA. MEDIDA CAUTELAR 
NÃO CONCEDIDA. NOTIFICAÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS. ALERTAS. CIÊNCIA AS 
DENUNCIANTES.  
1- Não concede a medida cautelar pleiteada, 
sem oitiva das partes, eis que ausente os 
requisitos do art.56 da LOTCMGO. 
2- Notifica os responsáveis para que: a) 
apresentem defesa quanto a cada fato/ponto 
narrado nas denúncias em homenagem aos 
princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa, sobretudo para que expliquem a 
opção por contratar OS ou OSC, no mesmo 

http://www.tcm.go.gov.br/
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procedimento; e a exigência do atestado de 
capacidade técnica em local com mais de 200 
(duzentos) leitos;  
b) encaminhem a este Tribunal justificativas 
quanto ao aumento do valor dos desembolsos 
para execução do contrato a ser firmado quando 
comparado com o atual contrato; juntamente 
com planilha detalhada com a estimativa de 
custos a serem incorridos na execução do 
contrato de gestão que se pretende firmar com a 
entidade escolhida por meio do Chamamento 
Público nº 005/2021 que contemple 
fundamentalmente os motivos da majoração em 
22,62% nos desembolsos a serem efetuados. 
 

VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam de denúncia com 
pedido de medida cautelar, formulada pelo Sr. Waldir Gomes Pereira, noticiando 
supostas irregularidades na condução do Chamamento Público nº 005/2021 realizado 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia e destinado a seleção de 
instituição de direito privado sem fins econômicos, qualificada como Organização Social – 
OS ou Entidade Privada sem fins lucrativos, para celebrar Contrato de Gestão ou Termo 
de Colaboração, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do 
Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia HMAP. 

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 a presente denúncia, por preencher os pressupostos de 
admissibilidade previstos no artigo 202 e 203 do RI/TCMGO, bem como as disposições 
constantes da RA nº 076/2019-TCMGO; 

II. NÃO CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, eis que 
ausente os requisitos do art.56 da LOTCMGO; 

III. NOTIFICAR via Diário Oficial de Contas (DOC) e Postal com Aviso 
de Recebimento (AR) ao Sr. Gustavo Mendanha, Prefeito de Aparecida de Goiânia; ao 
Sr. Alessandro Leonardo Alvares Magalhães, Gestor da Saúde, à Sra. Viviane 
Batista de Oliveira, Secretária Executiva de Licitação; e à Sra. Virginia Oliveira, 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para que: 

a) apresentem defesa quanto a cada fato/ponto narrado nas denúncias 
em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, 
sobretudo para que expliquem a opção por contratar OS ou OSC, no mesmo 
procedimento; e a exigência do atestado de capacidade técnica em local com mais de 
200 (duzentos) leitos; 

b) encaminhem a este Tribunal justificativas quanto ao aumento do valor 
dos desembolsos para execução do contrato a ser firmado quando comparado com o 
atual contrato; juntamente com planilha detalhada com a estimativa de custos a serem 
incorridos na execução do contrato de gestão que se pretende firmar com a entidade 
escolhida por meio do Chamamento Público nº 005/2021 que contemple 
fundamentalmente os motivos da majoração em 22,62% nos desembolsos a serem 
efetuados. 

IV. ALERTAR que: 
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1. a presente análise se pautou em juízo de cognição sumária, em sede 
de exame não exauriente, não estando, portanto, os responsáveis eximidos de sanções 
provenientes de irregularidades que vierem a ser constatadas quando da análise 
meritória deste feito ou por meio de outros instrumentos de fiscalização deste Tribunal; 

 
2. alerte aos responsáveis, que caso não atendidas as determinações 

expedidas por este Tribunal, estarão sujeitos à aplicação de multas por descumprimento 
de decisão do Tribunal (Lei Estadual nº 15.958/07) e, ainda, imputação de débito por 
dano ao erário gerado por pagamentos de contratos celebrados de forma irregular. 

 
3. as intimações decorrentes destes autos serão realizadas via Diário 

Oficial de Contas no sítio eletrônico www.tcmgo.tc.br, razão pela qual sugere-se o 
cadastramento do processo no Sistema Push deste Tribunal; 

V. DAR ciência as denunciantes. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

15 de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 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. Francisco José Ramos, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 01819/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00042/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO  : 01819/21 
MUNICÍPIO  : Aparecida de Goiânia 
ÓRGÃO  : Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do  
     Adolescente - FMDCA 
PERÍODO  : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO  : Prestação de Contas de Gestão/2020 
GESTOR   : Humberto Lopes Cursino  
CPF  : 165.869.561-53 
RELATOR   : Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz 

http://www.tcm.go.gov.br/
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CONTAS DE GESTÃO DE 2020. FMDCA. 
PONTOS DE ANÁLISE EM CONFORMIDADE. 
CONTAS REGULARES. 
Foram atendidos os critérios de análise das 
contas de 2020 estabelecidos pela Decisão 
Normativa DN nº 2/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 

prestadas pelo senhor Humberto Lopes Cursino, Gestor do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA de Aparecida de Goiânia no 
exercício de 2020. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em: 
 
1- julgar REGULARES as contas de responsabilidade do senhor 

Humberto Lopes Cursino, Gestor do FMDCA do Município de Aparecida de Goiânia no 
exercício de 2020; 

 
2- RECOMENDAR ao(à)(s) Gestor(a)(s) que sejam: 

 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 

constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 

 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 

ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas não 
elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas 
e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
APORE 
 
 

Processo - 01380/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00067/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo : 01380/2021 

Município : APORÉ 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : SILVANA FERNANDES DA SILVA 

CPF : 739.259.692-68 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. APORÉ. FMS. CONTAS 
GESTÃO. BALANCETE 2º SEMESTRE DE 
2020. REGULARIDADE DAS CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
do município de APORÉ, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
SILVANA FERNANDES DA SILVA. 

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE do município de APORÉ, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
SILVANA FERNANDES DA SILVA. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 
 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomadas 
de contas especiais. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
ARAGARCAS 
 
 

Processo - 10408/2021 
 
PROCESSO  : 10408/21 
ÓRGÃO/ENTIDADE : PODER EXECUTIVO DE ARAGARÇAS 
NATUREZA  : EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : RICARDO GALVÃO DE SOUSA, PREFEITO 
CPF RESPONSÁVEL 1 : 694.384.551-91 
RESPONSÁVEL 2 : RAQUELINE SOUZA ROCHA GALVÃO, SECRETÁRIA 

DE EDUCAÇÃO 
CPF RESPONSÁVEL 2 : 003.156.611-19 

 
DESPACHO N. 10/2022 

 
I – RELATÓRIO 
Trata-se de processo seletivo simplificado, objeto do Edital n. 001/2022, 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Aragarças, submetido à apreciação 
deste Tribunal para efeito de controle externo, de índole constitucional. 

A seleção está sendo organizada e realizada pela própria prefeitura, 
objetivando contratar os selecionados para as funções abaixo discriminadas: 
QUADRO 1 - VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

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

Horária 

Vagas de 
preenchimento 

imediato 
CR Requisistos Salário 

Professor Educação 
Básica Educação 
Infantil/ Ensino 

fundamental anos 
iniciais 

30h/s 

20 - 
Pedagogia 

Normal Superior 

 
 

R$ 
3.246,91 

Professor Educação 
Básica Ensino 

fundamental anos 
iniciais 

Língua Inglesa 

- - 

Licenciatura 
Plena 

Letras/Inglés 
Licenciatura 
Plena Inglés 

 

 
 
QUADRO 2 - FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS FINAIS 

FUNÇÃO Carga Horária 
Vagas de 

preenchimento 
imediato 

CR Requisistos Salário 

Professor de Educação 
Física 

30h/s 

20 - 
Licenciatura 

Plena Educação 
Física 

 

Professor de Língua 
Portuguesa 

- - 
Licenciatura 
Plena Letras 

 

Professor de Língua 
Inglesa 

- - 

Licenciatura 
Plena Inglês  
Licenciatura 

Plena 
Letras/Inglês 

                                                                                     
 
 

R$ 3.246,91 

Professor de Geografia 
e História 

- - 

Licenciatura 
Plena em 

Geografia e/ou 
História 

 

Professor de 
Matemática 

- - 
Licenciatura 

Plena 
Matemática 

 

Professor de Ciências 
da Natureza 

- - 

Licenciatura 
Plena Biologia e 
ou Ciências da 

Natureza 

 

* Item 6.2 – Todos os classificados, em ordem decrescente, de acordo com a contagem 
de pontos alcançada, constituirá o cadastro de reserva (...). 
Item 6.3 – Os candidatos que atendam os pré-requisitos, inscritos para as disciplinas 
constantes neste edital, art. 1.13, quadro 2, constituirão o cadastro reserva (...). 
 

As inscrições, realizadas de modo presencial, ocorreram no período de 29/11 
a 03/12/2021 (item 5.1). 

A seleção foi realizada por meio de avaliação de títulos, capacidade 
profissional e experiência comprovada (item 8.2). 

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


  
 
 

 

Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 25 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

O prazo de validade do certame foi fixado pelo período de 1 (um) ano, 
prorrogável por mais um ano, mediante avaliação de desempenho do profissional durante 
o ano letivo de 2022 (item 2.4). A duração dos contratos temporários foi fixada para o ano 
letivo de 2022 (item 1.8). 

Consta dos autos o seguinte documento necessário à instrução do feito, 
conforme art. 7º, parágrafo único, inciso VI, da IN 10/15 deste Tribunal de Contas: 

 
a) Cópia da lei municipal que estabeleceu os casos de excepcional 
interesse público; 
b) Cópia do edital de processo seletivo simplificado; 
c) Cópia do aviso de publicação do extrato do edital em órgão oficial 
de divulgação dos atos da Administração local ou no DOE; 

 
A presente manifestação foi produzida em regime de teletrabalho, nos termos 

da Portaria n. 138/21 e alterações subsequentes.  
É o relatório. 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 Da tempestividade 
Preliminarmente, cabe ressaltar que o prazo para envio dos dados referentes 

a processo seletivo simplificado, via sistema COLARE, é de 03 (três) dias úteis após a 
publicação do Edital em órgão de divulgação oficial, nos termos do art. 2º, VI, da IN 
10/19. 

In casu, observa-se que a protocolização eletrônica do edital em exame deu-
se tempestivamente em 24/11/2021, porquanto fora publicado no site da prefeitura em 
22/11/2021. Registra-se que em 14/12/2021, esta Especializada autuou os presentes 
autos de ofício.  

 
2.2 Dos documentos essenciais 
Tendo em vista o rol de documentos essenciais para formalização de 

processos desta natureza, de acordo com o previsto no art. 7º, parágrafo único, inciso VI, 
da IN 10/15, com redação alterada pela IN nº 10/19 desta Casa, verifica-se que o 
requerente não apresentou toda a documentação exigida.  

Assim, imprescindível que o responsável apresente: 
 

a) Cópia do ato que declara a existência de excepcional 
interesse público, contendo exposição de motivos a 
respeito da existência do excepcional interesse público; 

 
Importa alertar a CLEIA CAMPOS DOS SANTOS, Chefe de Recursos 

Humanos, que, conforme estabelece o art. 2º, inciso II, “d” da Instrução Normativa nº 
10/19, caberá ao responsável apresentar, em até quinze dias corridos, a contar da 
publicação oficial do ato, cópia do termo de homologação e a lista constando os nomes 
dos candidatos aprovados e classificados, incluindo cadastro de reserva, publicados em 
meio oficial da Administração e em outros meios utilizados para ampliar a publicidade, via 
sistema Colare – layout Pessoal homologação. 

Frise-se que o não encaminhamento de documentos essenciais poderá 
render ensejo à aplicação de MULTA nos seguintes termos: 

Responsável: CLEIA CAMPOS DOS SANTOS, Chefe de Recursos 
Humanos. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Conduta: Deixar de enviar documentos essenciais via Colare Pessoal 
(Decreto que declara a existência de excepcional interesse público). 
Período da Conduta: 2021; 
Nexo de Causalidade: O responsável pelo setor de recursos humanos da 
Administração tem competência delegada pelo Chefe do Poder de prestar 
contas relacionadas a gestão de pessoas e, nessa qualidade, são 
cadastrados no sistema Passaporte do TCMGO e, por consequência, no 
Colare Pessoal. Ao deixar de enviar os documentos essenciais, via 
sistema Colare Pessoal, o Chefe de Recursos Humanos violou a IN 
10/2019; 
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível condutas 
diversas daquelas que ele adotou, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam, visto conhecer – e do dever de conhecer – os mandamentos da 
Instrução Normativa 10/2019, deste Tribunal;  
Dispositivo Legal Violado: art. 7º, parágrafo único, inciso VI, da Instrução 
Normativa nº 10/15; 
Encaminhamento: Multa de 1 a 25%, com fundamento no art. 47-A, XIV, 
da Lei nº 19.044/15 c/c DN nº 011/15, DN nº 005/19 e RA nº 119-19 deste 
Tribunal.  

  
Oportuno frisar: caso a citada consiga demonstrar ausência de participação 

formal e ausência de responsabilidade quanto às irregularidades delatadas no tópico, a 
SAP poderá rever a responsabilidade. 

 
2.3 Da lei que estabelece os casos de excepcional interesse público 
A contratação temporária de excepcional interesse público do Município de 

Aragarças está prevista na Lei Municipal no 1731/2014 (fls. 2-3). 
Constata-se que a Lei em análise autoriza as contratações para as funções 

ofertadas na presente seleção (art. 2º), em conformidade com o art. 1º, inciso I, da 
Resolução Normativa 007/05 c/c Instrução Normativa 10/15.  

A Lei em destaque fixa a duração máxima dos contratos em 1 (um) ano 
(art. 12); enquanto o edital fixou a mesma duração dos contratos (ano letivo). 

 
2.4 Da necessidade temporária de excepcional interesse público e do ato 

que declara a excepcionalidade 
Primeiramente, necessário se faz fixar a premissa constitucional da 

obrigatoriedade de agir somente no interesse público, da qual o administrador público 
não se pode afastar. Para tanto, ele deve lançar mão do contrato temporário somente nos 
casos estritamente necessários e indispensáveis à continuidade do serviço público. 

A necessidade temporária de excepcional interesse público é assim definida 
pela doutrina do Prof. Agapito Machado Júnior: 

 
...a necessidade temporária induz à noção de que a situação que demanda 
do Estado, a contratação de pessoas a suprirem uma carência de serviço 
ou atividade deverá ser momentânea, ou seja, deve evidenciar uma 
estimativa de ter fim, não podendo, portanto, afigurar-se como perpétua ou 
sem qualquer parâmetro (JÚNIOR, Agapito Machado. Concursos Públicos. 
Ed. Atlas. São Paulo. 2008. p. 101). 
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A partir da leitura do edital nº 001/2022, verifica-se que o responsável justifica 
a necessidade de contratação temporária, em síntese, com base na obrigatoriedade de 
continuidade do serviço público em 2021, na insuficiência do quadro de pessoal efetivo 
para o bom andamento dos trabalhos, na crise que assola a economia brasileira e nos 
limites de gastos com despesas de pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Com efeito, diante das justificativas apresentadas, percebe-se que a seleção 
em tela não denota excepcionalidade, mas sim déficit no quadro de servidores 
municipais, que deveria ser sanado mediante concurso público e não contratação 
precária.  

Para ilustrar com clareza o excepcional interesse público determinado pela 
Constituição Federal para contratações temporárias, necessário se faz mencionar o 
entendimento do ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello que preconiza, in verbis: 

“A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é 
contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser 
desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é 
temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, 
pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é 
temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça 
imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, 
necessidade temporária), por não haver tempo hábil para realizar 
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum 
que se tem de acobertar”. (MELLO, 2005, p. 263) (grifo nosso)  

 
 

Nesse passo, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-
se que o último concurso público realizado pelo município de Aragarças para o cargo de 
Professor ocorreu em 2003, lapso temporal deveras desarrazoado. Desde então, o 
município vem realizando contratações temporárias recorrentes, desvirtuando o instituto 
das contratações temporárias por excepcional interesse público. 

Releva registrar que esta Corte de Contas tem acompanhado a carência de 
servidores efetivos no município de Aragarças, tendo, inclusive, determinado adequação 
do quantitativo dos cargos em comissão e efetivos, por meio do Acórdão nº 08370/19. A 
partir do processo que deu origem ao referido Acórdão, tomou-se conhecimento dos 
editais nº 001/2017, nº 002/2017, nº 004/2017 e nº 002/2018, visando a contratação de 
Professores, todos ainda em trâmite neste Tribunal sob os autos de nos 08485/20, 
08486/20, 08483/20 e 08489/20, respectivamente.  

O município realizou ainda a seleção objeto do edital nº 002/2019, autuada 
sob o nº 16159/19, em que esta Especializada sugeriu fosse julgado ilegal, considerando 
se tratar de contratação precária reincidente de funções permanentes da Administração 
(Professores), sem comprovação de que se destinam a cobrir afastamentos temporários 
legais de servidores efetivos. O referido processo ainda aguarda julgamento. 

No caso em tela, não restou evidenciada qualquer previsão que vise pôr fim a 
recorrência de contratações temporárias. O gestor delimitou as contratações oriundas do 
presente processo seletivo ao ano letivo de 2021, sem demonstrar e comprovar, no 
entanto, como pretende cessar as contratações precárias para os anos seguintes, de 
modo a legitimar o caráter temporário e excepcional desta seleção.  

Nesta senda, importa salientar que o art. 2º, inciso I, alínea h, da Resolução 
Normativa nº 007/05 deste Tribunal de Contas, determina imediata deflagração de 
concurso público para as áreas atendidas com as contratações precárias quando 
alocadas no setor de educação. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Elucide-se que o concurso público é procedimento que se desenvolve 
mediante uma série encadeada de atos administrativos, que, segundo melhor doutrina, 
equivale a “um conjunto de atos administrativos interligados e realizáveis segundo certa 
cronologia previamente estabelecida, destinados à obtenção de um só resultado final: a 
seleção, dentre outros vários candidatos, daqueles que melhor possam atender ao 
interesse público1”.  

Pode-se dizer, portanto, que o procedimento de concurso público é 
decomposto, pelo menos, em duas fases: a interna e a externa.  

A fase interna é etapa de planejamento do certame, ocasião em que se 
verificam a existência de vagas, a necessidade de criação de novos cargos, as 
disponibilidades orçamentárias, designação de comissão, bem como a contratação de 
empresa que executará o certame e elaborará o edital. 

Já a fase externa é inaugurada quando da publicação do edital, momento a 
partir do qual se faz o chamamento dos candidatos interessados em concorrer aos 
cargos listados no ato convocatório, mediante inscrição, desde que atendam aos 
requisitos para provimento. Incorpora também a etapa de realização das provas, 
apreciação de eventuais recursos e homologação do concurso.  

Diante disso, a fim de subsidiar a análise desta Unidade Técnica e comprovar 
a legitimação do presente processo seletivo simplificado, compete ao responsável 
justificar e fundamentar – no caso concreto – o caráter temporário das 
contratações, bem como apresentar a documentação pertinente que realmente 
comprove a referida excepcionalidade e temporalidade OU encaminhar os 
documentos comprobatórios que atestem a deflagração de concurso público para 
o cargo de Professor, sob pena de a presente seleção ser considerada NULA, de pleno 
direito. 

Inclusive, além da nulidade, a violação aduzida poderá consubstanciar fato 
gerador de MULTA nos seguintes termos: 
 

Responsável: RICARDO GALVÃO DE SOUSA, Prefeito. 
Conduta: Realizar contratação temporária para preencher déficit 
permanente de servidor. 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: Ao realizar contratação temporária para preencher 
déficit permanente de servidor o Prefeito, autoridade máxima municipal 
responsável pela autorização, lisura e legalidade do procedimento, violou 
os princípios inerentes ao processo seletivo simplificado, mormente a 
temporalidade e excepcionalidade.  
Culpabilidade: Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, 
tendo este praticado o ato de contratação precária com inobservância aos 
preceitos legais. Ainda, pode-se afirmar que o responsável tinha 
consciência da ilicitude da sua conduta e que era exigível conduta diversa 
da que adotou. 
Dispositivo Legal Violado: caráter temporário e excepcional das 
contratações previstas no art. 37, IX, CF/88. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 25%, com fundamento no art. 47-A, VIII, 
da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15, DN 005/19 e RA 119/19 deste Tribunal. 

 
2.5 Da pontuação curricular 

                                                           
1 GASPARINI, Diogenes. Concurso Público – Imposição constitucional e operacionalização. In: MOTTA, Fabrício (coord.). 
Concurso público e Constituição: Fórum, 2007. 
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O edital sob exame previu pontuação com base na experiência profissional do 
candidato (fl. 7, frente e verso), conforme sintetizado na tabela a seguir: 

Titulação Pontos 

Certificado de participação em palestras 
ofertadas pela Secretaria Municipal de 

Educação de Aragarças em 2021, 
vedada sua utilização em duplicidade 

1 (um) ponto por certificado 

Certificado de formação continuada 
promovida pela Secretaria Municipal de 

Educação de Aragarças em 2021, 
vedada sua utilização em duplicidade 

1 (um) ponto a cada 05 horas 

 
Depreende-se do quadro que a pontuação aludida pode privilegiar os 

candidatos que trabalharam na Administração Pública em 2021 em detrimento dos 
concorrentes provenientes da iniciativa privada, em violação ao princípio da isonomia.  

 
A referida especificação de palestras e formação continuada ser 

promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Aragarças em 2021 
estabelecida pelo edital não assegura a seleção de candidatos mais experientes por si 
só, mas possibilita que um candidato mais experiente proveniente da iniciativa privada 
seja preterido em prol de um candidato proveniente da Administração Pública, 
especificamente da rede de educação de Aragarças. Portanto, a medida é inadequada 
para a seleção do candidato, uma vez que viola a igualdade, a impessoalidade e não 
atende ao interesse público, favorecendo injustificada e desproporcionalmente os que já 
foram servidores públicos. 

Consigna-se que a referida violação pode ser interpretada como 
direcionamento da seleção, culminando na nulidade do certame além da aplicação de 
MULTA nos seguintes termos: 

 
Responsável: RAQUELINE SOUZA ROCHA GALVÃO, Secretária de 
Educação e responsável por assinar o edital. 
Conduta: Ofender os princípios da isonomia, impessoalidade e igualdade 
ao estabelecer critérios inconstitucionais de pontuação no edital. 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: Dentre as atribuições da Secretária de Educação 
está a de assinar e se responsabilizar pela confecção do edital de 
processo seletivo simplificado. Ao estabelecer critérios de pontuação 
inconstitucionais no edital a Secretária de Educação, responsável por 
acompanhar, fiscalizar e garantir a legalidade e correta execução dos 
procedimentos inerentes ao certame, violou os princípios constitucionais 
inerentes às seleções públicas. 
Culpabilidade: Pode-se afirmar que a responsável tinha consciência da 
ilicitude da sua conduta, de acordo com as circunstâncias que a cercava, e 
que era exigível conduta diversa da que adotou. Não é possível afirmar 
que houve boa-fé da responsável, tendo esta praticado ato de contratação 
precária sem zelar pelo caráter impessoal e isonômico dos critérios de 
seleção.   
Dispositivo Legal Violado: CF/88. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 25%, com fundamento no art. 47-A, VIII, 
da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15, DN 005/19 e RA 119/19 deste Tribunal. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento no sentido de o 

processo seletivo simplificado objeto do Edital n. 001/2022, realizado pela Prefeitura de 
Aragarças, por ora, evidencia vícios de legalidade e legitimidade capazes de macular o 
certame. 

Assim, esta Especializada entende necessário diligenciar os responsáveis, 
RICARDO GALVÃO DE SOUSA, Prefeito, e RAQUELINE SOUZA ROCHA GALVÃO, 
Secretária de Educação, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: 

 
 
a) apresentem os documentos essenciais elencados no item 2.2 do 

presente despacho; 
b) justifiquem e fundamentem – no caso concreto – o caráter temporário 

das contratações, bem como apresentem a documentação pertinente que realmente 
comprove a referida excepcionalidade e temporalidade OU encaminhem os documentos 
comprobatórios que atestem a deflagração de concurso público para o cargo de 
Professor, conforme elucidado no item 2.4 supra; 

c) querendo, apresentem defesa quanto às MULTAS que eventualmente 
lhes poderão ser imputadas, podendo inclusive invocar delegação de competência 
em sua defesa (informando nesse caso quem é/era o responsável pelo ato, com prova 
documental do alegado). 

 
Destaca-se que o descumprimento do prazo fixado, sem causa justificada, 

para providência determinada, bem como o atraso injustificado no encaminhamento de 
documentos e/ou informações solicitadas, rendem ensejo à aplicação de MULTA, com 
fundamento no art. 47-A, X e XIII, da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15 deste Tribunal aos 
responsáveis. Caso em que, após retorno dos autos, poderá esta Secretaria discriminar a 
responsabilização devida, nos termos da RA nº 100/18. 

 
Forçoso dizer que o art. 147, § 1º, do RITCMGO delegou aos Secretários de 

Controle Externo a competência para a realização de diligências visando ao saneamento 
do processo, de sorte que a multa sugerida por descumprir o prazo fixado, sem causa 
justificada, para providências – solicitação de documentos e esclarecimentos, com a 
indicação acerca das possíveis sanções por parte deste Tribunal –, no âmbito da 
instrução processual, mostra-se legítima à competência regimental das Unidades 
Técnicas.  

 
Encaminhem-se os autos ao Setor de Diligências para que se proceda a 

abertura de vista, devendo ser encaminhada cópia do presente despacho, nos termos do 
art. 147, §1º do Regimento Interno (Redação dada pela RA n. 331/13). 

 
 

Secretaria de Atos de Pessoal, 20 de janeiro de 2022. 
 
 

 
Andrea Calassa da Silva 
     Chefe de Divisão 
 

 
       Vinicius Nascimento Santos 

        Secretário de Atos de Pessoal  
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ARENOPOLIS 
 
 

Processo - 05380/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 06809/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo nº  : 05380/20 – FASE 4 
Município  : Arenópolis 
Assunto  : Recurso Ordinário às Contas de Governo – 2019  
Responsável  : Ovarci Vilela Faria 
CPF : 189.960.601-78 
 

CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2019. RECURSO 
ORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA. MULTA.    

 
Tratam-se os presentes autos de Recurso Ordinário oposto por Ovarci 

Vilela Faria, prefeito do município de Arenópolis, via procurador, objetivando a reforma da 
decisão contida no Parecer Prévio nº 00279/21 e no Acórdão nº 02931/21, que 
manifestou parecer pela Rejeição das contas de governo, com aplicação de multa ao 
responsável. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 193/2021 – GABMOA 
proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 
Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator, em: 

1. DECLARAR que na análise do Recurso Ordinário das contas de 
governo do exercício de 2019 do município de Arenópolis foi ressalvada a irregularidade 
apontada no item 11.6.b (Não apresentação de documentação comprobatória referente 
às obrigações inscritas no Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada) e mantida a 
ressalva apontada no item 11.4 (incompletude na apresentação do relatório conclusivo da 
comissão especial designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais). 

2- MANTER a aplicação de multa, na forma abaixo: 

Responsável OVARCI VILELA FARIA 

CPF 189.960.601-78 

Conduta 1)   Apresentar a este Tribunal nas Contas de Governo o relatório 
conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens 
patrimoniais, de forma incompleta, sem atender ao disciplinado na 
Instrução Normativa n° 08/15-TCMGO e Lei n° 4320/64. (item 2.1). 
2)   Deixar de apresentar a este Tribunal a documentação 
comprobatória dos saldos das obrigações evidenciadas no 
Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16 da Lei n°4320/64. (item 
1.1). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Período da 
Conduta 

1)   15/02/2020 (data da abertura da sessão legislativa – art. 16 da 
Constituição do Estado de Goiás e início do prazo para apresentação 
do Balanço Geral) a 15/05/2020 (término do prazo para apresentação 
do Balanço Geral). 
2)   15/02/2020 (data da abertura da sessão legislativa – art. 16 da 
Constituição do Estado de Goiás e início do prazo para apresentação 
do Balanço Geral) a 15/05/2020 (término do prazo para apresentação 
do Balanço Geral). 

Nexo de 
Causalidade 

1)   A exibição incompleta nas Contas de Governo do relatório 
conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens 
patrimoniais resultou na impossibilidade de verificação do estado de 
conservação dos bens inventariados e/ou informações analíticas de 
bens levantados por detentor de carga patrimonial e/ou resumo do 
fechamento contábil dos valores, ou seja, o relatório apresentado no 
presente feito não atendeu in totum aos ditames da IN n° 08/15 bem 
assim da Lei n°4320/64. 
2)   A falta de apresentação da documentação comprovadora dos 
saldos das obrigações registradas no Demonstrativo da Dívida 
Fundada, definida no art. 98 da Lei n° 4320/64 e no art. 29, I da Lei 
Complementar n° 101- Lei de Responsabilidade Fiscal, em síntese, 
como obrigações financeiras do Ente da Federação, para amortização 
em prazo superior a 12 (doze meses), como os empréstimos efetuados 
a médio e longo prazo, resultou em prejuízo: - na aferição do TCMGO 
da conformidade dos dados informados no Anexo 16 da presente 
prestação de Contas, via exibição/exame da documentação externa à 
entidade para confirmação da ocorrência dos saldos registrados, como 
por exemplo, dos contratos de financiamento, declarações, certidões, 
com indicação de saldo em 31/12/2018; - na verificação dos limites 
para dívida consolidada líquida previstos na Resolução n°40/2001 do 
Senado Federal e na apreciação dos resultados gerais do exercício. 

Culpabilidade 1)   É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria o responsável apresentar a este 
Tribunal quando da autuação das Contas de Governo o relatório 
conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens 
patrimoniais, de acordo com o art. 16 da Resolução Normativa n° 
004/01 - TCMGO e na forma/prazo previsto na Instrução Normativa n° 
08/15 – TCMGO e preceitos da Lei n° 4320/64, em vez de ter 
apresentado relatório com pendência/incompletude de informações 
exigidas pelas normas que regem a matéria. 
2)   É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria o responsável apresentar a este 
Tribunal quando da autuação das Contas de Governo toda a 
documentação comprobatória (certidões, declarações, contratos, entre 
outros) dos saldos das obrigações demonstradas no Anexo 16 da Lei 
n° 4320/64 em vez de ter se omitido e/ou acostado documentação 
incompleta/insuficiente quando da prestação de contas de governo. 

Dispositivo legal 
ou normativo 
violado  

1)   Arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15-B, XIV, da IN 
TCM nº 008/2015.  
2)  Arts. 85, 88, 89 e 98, da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15, § 3°, 
XVIII, da IN TCM nº008/2015. 
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À Superintendência de Secretaria para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

15 de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 05380/2020 

 
PARECER PRÉVIO - PP Nº 00517/2021 - Tribunal Pleno 

 
Processo nº  : 05380/20 – FASE 3 
Município  : Arenópolis 
Assunto  : Recurso Ordinário às Contas de Governo – 2019  
Responsável  : Ovarci Vilela Faria 
CPF : 189.960.601-78 

 
CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2019. RECURSO 
ORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA.    

 
Tratam-se os presentes autos de Recurso Ordinário oposto por Ovarci 

Vilela Faria, prefeito do município de Arenópolis, via procurador, objetivando a reforma da 
decisão contida no Parecer Prévio nº 00279/21 e no Acórdão nº 02931/21, que 
manifestou parecer pela Rejeição das contas de governo, com aplicação de multa ao 
responsável. 

Encaminhamento 1)   Aplicação de multa no valor de R$ 300,00, correspondente a 
2,43% do valor indicado no caput do artigo 47-A da Lei Orgânica do 
TCMGO (R$ 12.338,35), conforme previsto no art. 47-A, IX e XIV, da 
LOTCM.  
2)   Aplicação de multa no valor de R$ 370,15, correspondente a 3% 
do valor indicado no caput do artigo 47-A da Lei Orgânica do TCMGO 
(R$ 12.338,35), conforme previsto no art. 47-A, IX, da LOTCM. 
Totalizando as multas em R$670,15. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
Considerando a Proposta de Decisão nº 193/2021 – GABMOA 

proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 
Considerando tudo mais que dos autos consta.  
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás decide, em 

sessão plenária, diante das razões expostas pelo Relator: 
1.  CONHECER do Recurso Ordinário, com base no art. 41, da Lei nº 

15958/07 e no art. 226, do RI/TCM-GO, do Regimento Interno deste TCM-GO; 
2. DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, e no mérito reformar a decisão 

contida no Parecer Prévio nº 00279/21 e no Acórdão nº 02931/21, no sentido de 
manifestar a Câmara Municipal o Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS 
das contas de governo do exercício de 2019, de responsabilidade do Sr. Ovarci Vilela 
Faria, Prefeito do município de Arenópolis, em razão da ressalva da irregularidade 
apontada no item 11.6.b (Não apresentação de documentação comprobatória referente 
às obrigações inscritas no Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada); 

3. MANTER a ressalva indicada no item 11.4 (incompletude na 
apresentação do relatório conclusivo da comissão especial designada para realizar o 
inventário anual dos bens patrimoniais). 

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

15 de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

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

 
 
AURILANDIA 
 
 

Processo - 02524/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06670/2021 - Segunda Câmara Extraordinária 
 
PROCESSO :  02524/2021 
MUNICÍPIO : AURILÂNDIA 
ÓRGÃO : PODER LEGISLATIVO 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02524/2021
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PERÍODO : 2020 
    GESTOR : LOURIVAL AFONSO MACEDO 
    CPF : 194.031.941-20 
    ASSUNTO : CONTAS DE GESTÃO 

 
MUNICÍPIO DE AURILÂNDIA. PODER 
LEGISLATIVO. CONTAS DE GESTÃO. 
EXERCÍCIO DE 2020. JULGAMENTO PELA 
REGULARIDADE. Recomendações. 
Proposta Convergente com a SCMG.  
 

 Tratam os autos das contas de gestão do PODER LEGISLATIVO do 
município de AURILÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
LOURIVAL AFONSO MACEDO. 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, pelos membros integrantes de sua Segunda Câmara, acolhendo as 
razões expostas no voto do Relator, em:  

Julgar REGULARES as Contas de Gestão do PODER LEGISLATIVO do 
município de AURILÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
LOURIVAL AFONSO MACEDO. 
 RECOMENDAR que sejam: 
 a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
 b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida e que as conclusões registradas, não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por 
constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
auditorias e denúncias. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de Dezembro 
de 2021. 
 
Presidente: Valcenôr Braz de Queiroz 
 
Relator em substituição: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
 
Presentes os conselheiros: 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 Regis Gonçalves Leite. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. Sub.Flavio 
Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de 
Queiroz. 
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BELA VISTA GOIAS 
 
 

Processo - 01047/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00003/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01047/2021 
Município : Bela Vista de Goiás 
Poder  : Legislativo  
Gestor         : Sergio Rodrigues Teixeira 
CPF            : 533.260.751-20 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 
 

CONTAS DE GESTÃO. PODER LEGISLATIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. CONTRIBUIÇÃO 
PATRONAL DO RPPS EM DESACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO. IRREGULARIDADE 
RESSALVADA. CONTAS REGULARES COM 
RESSALVA.  
A contribuição patronal do RPPS em desacordo 
com a legislação descumpre o Art. 40 da CF/88; 
o art. 1º da Lei 9.717/98; e, a Lei municipal 
previdenciária que regula o RPPS. Contudo, a 
irregularidade pode ser ressalvada se a 
inadimplência representar até 5% do valor 
devido, conforme o item 5 do anexo II da DN n. 
2/2021 do TCMGO. 
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Sergio 
Rodrigues Teixeira, gestor do Poder Legislativo do Município de Bela Vista de Goiás 
no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares com ressalva as contas de gestão de responsabilidade do 
sr. Sergio Rodrigues Teixeira, gestor do Poder Legislativo do Município de Bela Vista 
de Goiás no exercício de 2020, em razão da irregularidade mencionada no item 5, que 
está abaixo demonstrada: 

Item 5: inadimplência da contribuição patronal (fls. 08-09) devida ao RPPS 
(R$2.797,20), conforme demonstrado abaixo: 

Item 5: inadimplência da contribuição patronal (fls. 7-8) devida ao RPPS, 
conforme demonstrado abaixo (valor não pago: R$791,90): 
Apuração da contribuição patronal do RPPS 

1. Base de cálculo apresentada 979.609,9
7  

2. % da contribuição patronal (Art. 2º do Decreto nº 122/2019) 26,24% 
3. Contribuição patronal (1 x 2) 257.049,6

http://www.tcm.go.gov.br/
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5 

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

5. Aporte financeiro (Art. 2º do Decreto nº 122/2019) -    
6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5) 257.049,6

5 
7. Contribuição patronal paga no exercício 256.257,7

5  
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)             
791,90 

11. % diferença (10 ÷ 6) 0,30% 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a. adotadas medidas necessárias para que não reincida na falha apontada no item 

5; 
b.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

c. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

d.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

f. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

 
5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
 
BOM JESUS GOIAS 
 
 

Processo - 01941/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00004/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01941/2021 
Município : Bom Jesus de Goiás 
Órgão : FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da  
 Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da  
 Educação 
Gestora         : Eliene Miranda da Hora Sousa  
CPF            : 859.778.961-15 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. FUNDEB. EXERCÍCIO 
DE 2020. CONTAS REGULARES.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Eliene 
Miranda da Hora Sousa, gestora do FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
do Município de Bom Jesus de Goiás no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Eliene 
Miranda da Hora Sousa, gestora do FUNDEB - Fundo de Manutenção e 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
do Município de Bom Jesus de Goiás no exercício de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

 
Votação: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Votaram(ou) com o Cons.Francisco José Ramos: Cons. Daniel Augusto Goulart, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

 
 
BONFINOPOLIS 
 
 

Processo - 03488/2020 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00516/2021 - Tribunal Pleno 
 

Processo nº 03488/20 

Município Bonfinópolis 

Interessado Poder Executivo 

Assunto Pedido de Revisão 

Objeto Contas de Gestão – balancete dez./16 

Período Janeiro a dezembro/2016 

Gestor    José da Luz Paulino Oliveira 

Nº do CPF 231.585.571-34 

 
Bonfinópolis. Poder Executivo. PEDIDO DE 
REVISÃO. 2016. Contas de Gestão. 
Conhece. Nega provimento. Mantém 
irregularidades. Mantém a multa.  
Voto convergente com a SR e com o MPC. 

 
VISTOS E RELATADOS os presentes autos, que tratam do Pedido de 

Revisão, interposto pelo Sr. José da Luz Paulino Oliveira, ex-prefeito de Bonfinópolis, por 
meio de petição (fls. 01/05, vol.1), objetivando a reforma do PARECER PRÉVIO - PP Nº 
00548/2019 - Tribunal Pleno, Processo nº 02839/17, que opinou pela REJEIÇÃO de suas 
Contas de Gestão do exercício de 2016, em razão das falhas apontadas nos itens nº 2 e 
3, aplicando multa, conforme ACÓRDÃO Nº 06662/2019 - Tribunal Pleno. 

 
ACORDAM os Conselheiros do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo as 
razões expostas no voto do Relator, em conhecer do presente recurso, e, no mérito, 
negar-lhes provimento, mantendo o teor da decisão recorrida no sentido de:  

 
1. Manifestar à Câmara Municipal o seu parecer prévio pela rejeição das 

contas de gestão prestadas pelo sr. José da Luz Paulino Oliveira, Prefeito e Gestor do 
Poder Executivo do Município de Bonfinópolis no exercício de 2016, tendo em vista a 
permanência das irregularidades apontadas nos itens 2 e 3, da decisão contida no 
Acórdão recorrido.  

 
2. Determinar, após o trânsito em julgado, que os autos sejam encaminhados 

à Câmara Municipal de Bonfinópolis para providências e julgamento, por força da tese 
fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, 
de 17 de agosto de 2016.  

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

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo. 

 
Declararam impedimento/suspeição: Francisco José Ramos (Suspeição) . 
 
 
BONOPOLIS 
 
 

Processo - 08221/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00206/2022 - Tribunal Pleno 
 
Processo nº  : 08221/21 
Município  : Bonópolis  
Assunto  : Pedido de Revisão às Contas de Governo – 2012 
Gestor  : Valdeir Feitosa Alves Rodrigues 
CPF : 640.566.001-04 

 
CONTAS DE GOVERNO. MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS. EXERCÍCIO 
DE 2012. PEDIDO DE REVISÃO. RECURSO CONHECIDO. 
PROVIMENTO PARCIAL. PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO. 
MULTA.    

 
Tratam-se os presentes autos de Pedido de Revisão oposto por Valdeir 

Feitosa Alves Rodrigues prefeito do município de Bonópolis no exercício de 2012, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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objetivando a reforma do Parecer Prévio nº 00186/14 que, em sede de recurso ordinário, 
manteve o parecer pela rejeição das contas de governo, bem como a aplicação de multa 
e a imputação de débito ao responsável.   

Considerando a Proposta de Decisão nº 170/2021 – GABMOA 
proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 
Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator, em: 

1. DECLARAR que na análise do Pedido de Revisão das contas de 
governo do exercício de 2012 do município de Bonópolis foram mantidas as 
irregularidades apontadas nos itens 6.4 (movimentação de recursos na conta Caixa sem 
a devida justificativa), 6.5 (insuficiência na disponibilidade de caixa para honrar os 
compromissos assumidos nos dois últimos quadrimestres), 6.9 (não comprovação das 
disponibilidades financeiras informadas no Termo de Conferência de Caixa) e 6.12 
(aplicação de 24,78% em manutenção e desenvolvimento do ensino, em desacordo com 
o art. 212, CF/88). 

2. MANTER a aplicação de multa, na forma abaixo: 

Nome VALDEIR FEITOSA ALVES RODRIGUES 

CPF 640.566.001-04 

Irregularidade 
praticada 

1) Intempestividade da apresentação das Contas de Governo 
(item 6.7).  
2) Apresentação intempestiva do Relatório Descritivo dos 
aspectos gerais da movimentação orçamentária, financeira, 
contábil, operacional e patrimonial do exercício (item 6.6).  
3) Apresentação intempestiva do Resumo Geral da Receita e 
Despesa – Anexo II (item 6.2). 
4) Apresentação intempestiva do Balanço Financeiro 
consolidado do município – Anexo 13 (item 6.3).  
5) Falta de apresentação do Balancete de Verificação, com 
quatro colunas de valores numéricos, sendo: Saldo Anterior; 
Movimentação Débito e Crédito, Saldo Atual (item 6.11). 
6) Apresentação intempestiva do Termo de Conferência de 
Caixa (item 6.8).  
7) Falta de apresentação e entrega intempestiva dos extratos 
bancários com posição em 31/12/2012 (item 6.9).  

Dispositivo legal ou 
normativo violado 

1)   Art.  28, da IN/TCM nº 015/12.  
2)   Art.  28, § 3°, II, da IN/TCM nº 015/12.  
3)   Art.  28, § 3°, IV, da IN/TCM nº 015/12.  
4)   Art.  28, § 3°, XII, da IN/TCM nº 015/12.  
5)   Art.  28, § 3°, XIX, da IN/TCM nº 015/12.  
6)   Art.  28, § 3°, XXII, da IN/TCM nº 015/12.  
7)   Art.  28, § 3°, XXIII, da IN/TCM nº 015/12.  

Base legal para 
imputação de multa 

Art. 47-A, V, ''c'', da LO / TCM e art. 47-A, XIV, da LO / TCM. 

Valor da multa 1)   R$ 1.001,50 (4% de R$ 25.037,54) previsto no art. 47-A, V, 
c, da LOTCM.  
2)   R$ 250,38 (1% de R$ 25.037,54) previsto no art. 47-A, XIV, 
da LOTCM.  
3)   R$ 250,38 (1% de R$ 25.037,54) previsto no art. 47-A, XIV, 
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da LOTCM.  
4)   R$ 1.251,88 (5% de R$ 25.037,54) previsto no art. 47-A, 
XIV, da LOTCM.  
5)   R$ 250,38 (1% de R$ 25.037,54) previsto no art. 47-A, XIV, 
da LOTCM.  
6)   R$ 1.251,88 (5% de R$ 25.037,54) previsto no art. 47-A, 
XIV, da LOTCM.  
7)   R$ 1.251,88 (5% de R$ 25.037,54) previsto no art. 47-A, 
XIV, da LOTCM.  
Totalizando as multas em R$ 5.508,28. 

Prazo máximo para 
recolhimento 

15 (quinze) dias após a juntada do AR. 

3. DESCONSTITUIR o débito nº 1, no valor de R$1.093.649,18, deve 
ser desconstituído em razão da ressalva do item 6.10 (falta de apresentação dos extratos 
bancários das aplicações financeiras do Ativo Realizável). 

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

26 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo: 
Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, 
Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 

Processo - 08221/2021 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00008/2022 - Tribunal Pleno 
 

Processo nº  : 08221/21 
Município  : Bonópolis  
Assunto  : Pedido de Revisão às Contas de Governo – 2012 
Gestor  : Valdeir Feitosa Alves Rodrigues 
CPF : 640.566.001-04 

 
CONTAS DE GOVERNO. MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS. EXERCÍCIO 
DE 2012. PEDIDO DE REVISÃO. RECURSO CONHECIDO. 
PROVIMENTO PARCIAL. PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO.    

 
Tratam-se os presentes autos de Pedido de Revisão oposto por Valdeir 

Feitosa Alves Rodrigues prefeito do município de Bonópolis no exercício de 2012, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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objetivando a reforma do Parecer Prévio nº 00186/14 que, em sede de recurso ordinário, 
manteve o parecer pela rejeição das contas de governo, bem como a aplicação de multa 
e a imputação de débito ao responsável.   

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
Considerando a Proposta de Decisão nº 170/2021 – GABMOA 

proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 
Considerando tudo mais que dos autos consta.  
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás decide, em 

sessão plenária, diante das razões expostas pelo Relator: 
1. CONHECER do Pedido de Revisão, com base no art. 43-C, da Lei 

Estadual nº 15958/07; 
2. DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, e no mérito manter a decisão 

contida no Parecer Prévio nº 00186/14 no sentido de manifestar a Câmara Municipal o 
Parecer Prévio pela REJEIÇÃO das contas de governo do exercício de 2012, de 
responsabilidade do Sr. Valdeir Feitosa Alves Rodrigues, Prefeito do município de 
Bonópolis, em razão da desconstituição da irregularidade apontada no item 6.1 
(divergência de saldos contábeis informados no SICOM) e da ressalva da irregularidade 
apontada no item 6.10 (falta de apresentação dos extratos bancários das aplicações 
financeiras do Ativo Realizável), e permanência das irregularidades apontadas nos itens 
6.4 (movimentação de recursos na conta Caixa sem a devida justificativa), 6.5 
(insuficiência na disponibilidade de caixa para honrar os compromissos assumidos nos 
dois últimos quadrimestres), 6.9 (não comprovação das disponibilidades financeiras 
informadas no Termo de Conferência de Caixa) e 6.12 (aplicação de 24,78% em 
manutenção e desenvolvimento do ensino, em desacordo com o art. 212, CF/88); 

3. MANTER as ressalvas indicadas nos itens 6.3 e 6.11. 
 
À Superintendência de Secretaria para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

26 de Janeiro de 2022. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

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

Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. 
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr 
Braz de Queiroz. 
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BRAZABRANTES 
 
 

Processo - 09513/2021 
 
PROCESSO  : 09513/21 
ÓRGÃO/ENTIDADE : PODER EXECUTIVO DE BRAZABRANTES 
NATUREZA  : EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : JOSÉ TOMÉ CORREIA FILHO, PREFEITO 
CPF RESPONSÁVEL 1 : 509.179.941-91 
RESPONSÁVEL 2 : ALINE BATISTA DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 

DESPACHO N. 0074/2022 
 

I – RELATÓRIO 
Trata-se de processo seletivo simplificado, objeto do Edital n. 002/2021, 

realizado pela Prefeitura de Brazabrantes, submetido à apreciação deste Tribunal para 
efeito de controle externo, de índole constitucional. 

A seleção foi organizada e realizada pela própria prefeitura, objetivando 
contratar os selecionados para a função abaixo discriminada: 

 

Função 
Carga 

Horária 
Vagas 

Cadastro 
Reserva 

Motorista de Transporte 
Escolar 

40h/s 3 9 

 
As inscrições, realizadas presencialmente, ocorreram no período de 

27/09/2021 a 30/09/2021 (item 5.2 do edital). 
A seleção foi realizada mediante prova prática, aplicada em 03/10/2021 (item 

7.1). 
O prazo de validade do certame foi fixado pelo período de 12 (doze) meses, 

prorrogável por igual período ou até a nomeação de candidatos aprovados em concurso 
público ou retorno do servidor efetivo licenciado/readaptado, o que ocorrer primeiro (item 
12.2); segundo a minuta de contrato, a duração dos contratos temporários foi fixada pelo 
período de 12 (doze) meses, a partir de outubro de 2021 a setembro de 2022, 
prorrogável por igual período (cláusula terceira). 

Constam dos autos os seguintes documentos necessários à instrução do 
feito, conforme art. 7º, parágrafo único, inciso VI, da IN 10/15 deste Tribunal de Contas: 

a) Cópia da lei municipal que estabeleceu os casos de 
excepcional interesse público; 

b) Cópia do edital do processo seletivo simplificado; 
c) Cópia do aviso de publicação do extrato do edital em órgão 

oficial de divulgação dos atos da Administração local ou no 
DOE; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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d) Cópia do termo de homologação e a lista constando os 
nomes dos candidatos aprovados e classificados, via Colare 
Pessoal. 

 
A presente manifestação foi produzida em regime de teletrabalho, nos termos 

da Portaria n. 161/20 e alterações subsequentes. 
 É o relatório. 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 Da tempestividade  
Preliminarmente, cabe ressaltar que o prazo para envio dos dados referentes 

à processo seletivo simplificado, via sistema COLARE, é de 03 dias úteis após a 
publicação do Edital em órgão de divulgação oficial, nos termos do art. 2º, VI, da IN 
10/19. 

In casu, observa-se que a protocolização eletrônica do edital em exame deu-
se intempestivamente em 13/10/2021, porquanto fora publicado no Diário Oficial do 
Estado em 21/09/2021.  

Destaca-se que a intempestividade do registro poderá ensejar aplicação de 
MULTA nos seguintes termos: 

 
Responsável: LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, Chefe de Recursos Humanos. 
Conduta: Descumprir o prazo de protocolização do edital previsto na 
Instrução Normativa nº 10/15, com redação alterada pelo art. 2º, VI, da IN 
10/19. 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: O responsável pelo setor de recursos humanos da 
Administração tem competência delegada pelo Chefe do Poder de prestar 
contas relacionadas a gestão de pessoas e, nessa qualidade, é cadastrado 
no sistema Passaporte do TCMGO e, por consequência, no Colare 
Pessoal. Ao deixar de protocolizar o edital tempestivamente, via sistema 
Colare Pessoal, o Chefe de Recursos Humanos violou a IN 10/2019. 
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível condutas 
diversas daquelas adotadas, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam, visto conhecer – e do dever de conhecer – os mandamentos da 
Instrução Normativa 10/2019, deste Tribunal. 
Dispositivo Legal Violado: art. 7º, IV, da IN 10/15. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 1,5%, com fundamento no art. 47-A, XVII, 
da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15, DN nº 005/19 e RA nº 119-19 deste 
Tribunal. 

  
Oportuno frisar: caso o citado consiga demonstrar ausência de participação 

formal e ausência de responsabilidade quanto às irregularidades delatadas no tópico, a 
SAP poderá rever a responsabilidade. 
 

2.2 Dos documentos essenciais 
Tendo em vista o rol de documentos essenciais para formalização de 

processos desta natureza, de acordo com o previsto no art. 7º, parágrafo único, inciso VI, 
da IN 10/15, com redação alterada pela IN nº 10/19 desta Casa, verifica-se que o 

http://www.tcm.go.gov.br/
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responsável não apresentou toda a documentação exigida, restando omisso o seguinte 
documento: 

a) Cópia do ato que declara a existência de excepcional 
interesse público, contendo exposição de motivos a respeito da 
existência do excepcional interesse público; 

 
Frise-se que a omissão no encaminhamento de documentos essenciais 

poderá render ensejo à aplicação de MULTA nos seguintes termos: 
 
Responsável: LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, Chefe de Recursos 
Humanos. 
Conduta: Deixar de enviar os documentos essenciais via Colare 
Pessoal (Decreto que expõe o excepcional interesse público). 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: O responsável pelo setor de recursos 
humanos da Administração tem competência delegada pelo Chefe do 
Poder de prestar contas relacionadas a gestão de pessoas e, nessa 
qualidade, é cadastrado no sistema Passaporte do TCMGO e, por 
consequência, no Colare Pessoal. Ao deixar de enviar os 
documentos essenciais, via sistema Colare Pessoal, o Chefe de 
Recursos Humanos violou a IN 10/2019. 
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável 
ter consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível 
condutas diversas daquelas que ele adotou, consideradas as 
circunstâncias que o cercavam, visto conhecer – e do dever de 
conhecer – os mandamentos da Instrução Normativa 10/2019, deste 
Tribunal.  
Dispositivo Legal Violado: art. 7º, parágrafo único, inciso VI, da 
Instrução Normativa nº 10/15. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 25%, com fundamento no art. 47-A, 
XIV, da Lei nº 19.044/15 c/c DN nº 011/15, DN nº 005/19 e RA nº 
119-19 deste Tribunal. 
 
  

2.3 Da lei que estabelece os casos de excepcional interesse público 
A contratação temporária de excepcional interesse público do Município de 

Brazabrantes está prevista na Lei Municipal no 742/2021.  
Constata-se que a Lei em análise prevê a contratação da função ofertada (art. 

2º), em conformidade com o art. 1º, inciso I, da Resolução Normativa 007/05 c/c Instrução 
Normativa 10/15.  

A Lei em destaque fixa a duração máxima dos contratos em 2 (dois) anos 
(art. 4º); enquanto o edital fixou a mesma duração dos contratos, em acordo com o 
dispositivo legal. 

 
2.4 Da necessidade temporária de excepcional interesse público e do ato 

que declara a excepcionalidade 
Primeiramente, necessário se faz fixar a premissa constitucional da 

obrigatoriedade de agir somente no interesse público, da qual o administrador público 
não se pode afastar. Para tanto, ele deve lançar mão do contrato temporário somente nos 
casos estritamente necessários e indispensáveis à continuidade do serviço público. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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A necessidade temporária de excepcional interesse público é assim definida 
pela doutrina do Prof. Agapito Machado Júnior: 

 
...a necessidade temporária induz à noção de que a situação 
que demanda do Estado, a contratação de pessoas a suprirem 
uma carência de serviço ou atividade deverá ser momentânea, 
ou seja, deve evidenciar uma estimativa de ter fim, não 
podendo, portanto, afigurar-se como perpétua ou sem qualquer 
parâmetro (JÚNIOR, Agapito Machado. Concursos Públicos. 
Ed. Atlas. São Paulo. 2008. p. 101). 

 
No caso dos autos, não consta o ato administrativo que declara a existência 

de excepcional interesse público, de modo que não se pode examinar a legalidade e a 
legitimidade da motivação que levou a realização do presente processo seletivo 
simplificado (fato gerador da multa relatada no item 2.2 Dos documentos essenciais). 

Elucide-se que deve a LEI, enquanto ato normativo genérico, estabelecer as 
hipóteses de contratação temporária e o DECRETO, enquanto ato normativo específico, 
apresentar dentre essas hipóteses qual se aplica ao caso concreto. 

Releva destacar que o princípio da motivação impõe que a Administração 
Pública aponte as justificativas de fato e de direito de suas deliberações. Exige-se em 
qualquer tipo de decisão, pois se trata de formalidade essencial para autorizar o controle 
de legalidade dos atos administrativos, sendo o Decreto o meio adequado para tal.  

Apesar da omissão, esta Especializada empreendeu análise material e 
concreta para investigar a real necessidade temporária de excepcional interesse público 
do município.  

De plano, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não constam 
registros de processos seletivos simplificados anteriores para as funções ofertadas no 
presente certame, portanto, ao que parece, não se trata de contratação precária 
recorrente.  

Por outro lado, o último concurso público2 realizado pelo município, em que se 
ofertou cargos correspondentes às funções em tela, ocorreu em 2015, há 7 anos. Assim, 
pelo lapso temporal decorrido, presume-se o possível surgimento de vacâncias no quadro 
de pessoal, em razão de aposentadorias, exonerações e óbitos.  

Ademais, a demanda pelos serviços públicos cresce juntamente com o 
aumento populacional, o que exige dos gestores planejamento, atualização e reposição 
de servidores.  

Nesta senda, a função ofertada no presente processo seletivo – Professor – 
denota uma demanda por cargos cujas atribuições são rotineiras da administração (os 
quais deve(ria)m ser supridos via concurso público), não havendo no edital qualquer 
descrição de contingência fática que implique excepcionalidade e temporalidade – 
atributos essenciais para legitimar a contratação por tempo determinado. 

Para ilustrar com clareza o excepcional interesse público determinado pela 
Constituição Federal para contratações temporárias, oportuno citar Celso Antônio 
Bandeira de Mello, que preconiza, in verbis: 

 
A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, 
é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser 
desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, 
é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo 

                                                           
2 Autos n. 05038/2015 – edital julgado LEGAL. 
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ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 
público), ou a atividade não temporária, mas o excepcional 
interesse público demanda que se faça imediato suprimento 
temporário de uma necessidade (neste sentido, necessidade 
temporária), por não haver tempo hábil para realizar 
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o 
interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, 2005, 
p. 263). 

 
Nessa esteira, a Instrução Normativa n. 007/2005, art. 2o, inciso I, alínea h, 

desta Casa, determina que os processo seletivos simplificados destinados aos setores de 
transporte, obras públicas, educação e segurança pública deverão ser sucedidos por 
imediata deflagração de concurso público. 

Sobre a deflagração de concurso público, importa abrir um parêntese e 
elucidar que o concurso público é procedimento que se desenvolve mediante uma série 
encadeada de atos administrativos, que, segundo melhor doutrina, equivale a “um 
conjunto de atos administrativos interligados e realizáveis segundo certa cronologia 
previamente estabelecida, destinados à obtenção de um só resultado final: a seleção, 
dentre outros vários candidatos, daqueles que melhor possam atender ao interesse 
público3”.  

Assim, pode-se dizer que o procedimento de concurso público é decomposto, 
pelo menos, em duas fases: a interna e a externa.  

A fase interna é etapa de planejamento do certame, ocasião em que se 
verificam a existência de vagas, a necessidade de criação de novos cargos, as 
disponibilidades orçamentárias, designação de comissão, bem como a contratação de 
empresa que executará o certame e elaborará o edital. 

Já a fase externa é inaugurada quando da publicação do edital, momento a 
partir do qual se faz o chamamento dos candidatos interessados em concorrer aos 
cargos listados no ato convocatório, mediante inscrição, desde que atendam aos 
requisitos para provimento. Incorpora também a etapa de realização das provas, 
apreciação de eventuais recursos e homologação do concurso. 

Com isso, a deflagração de concurso público se dá desde o desenvolvimento 
dos atos da fase interna.  

Diante dessas considerações preliminares, a fim de subsidiar a análise desta 
Unidade Técnica e comprovar a legitimidade do presente processo seletivo simplificado, 
compete ao responsável justificar e fundamentar – no caso concreto – o caráter 
excepcional e temporário das contratações, bem como apresentar a documentação 
pertinente que realmente comprove a referida excepcionalidade e temporalidade, 
sob pena de a presente seleção ser considerada NULA, de pleno direito. 

Inclusive, além da nulidade, a violação aduzida poderá consubstanciar fato 
gerador de MULTA nos seguintes termos: 
 

Responsável: JOSÉ TOMÉ CORREIA FILHO, Prefeito. 
Conduta: Realizar processo seletivo para contratação temporária de 
servidores sem comprovar a excepcionalidade e temporalidade das 
contratações. 
Período da Conduta: 2021 

                                                           
3 GASPARINI, Diogenes. Concurso Público – Imposição constitucional e operacionalização. In: MOTTA, Fabrício (coord.). 
Concurso público e Constituição: Fórum, 2007. 
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Nexo de Causalidade: Ao realizar processo seletivo para 
contratação temporária de servidores sem as contingencias fáticas 
ensejadoras da excepcionalidade e sem demonstrar a temporalidade 
o Prefeito, autoridade máxima municipal responsável pela 
autorização, lisura e legalidade do procedimento, violou os princípios 
inerentes ao processo seletivo simplificado, mormente a 
temporalidade e excepcionalidade.  
Culpabilidade: É possível afirmar que o responsável tinha 
consciência da ilicitude da sua conduta e que era exigível conduta 
diversa da que adotou, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam. 
Dispositivo Legal Violado: caráter temporário e excepcional das 
contratações previstas no art. 37, IX, CF/88. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 25%, com fundamento no art. 47-A, 
VIII, da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15, DN 005/19 e RA 119/19 
deste Tribunal. 

 
2.5 Da publicidade 
Constam dos autos cópias da publicação do edital nº 002/2021 no Diário 

Oficial do Estado e jornal O Popular. Verifica-se que o edital foi devidamente publicado no 
site oficial do município. 

Constata-se, também, o envio eletrônico via Colare Pessoal do Decreto nº 
130/2021, que dispõe sobre a homologação do processo seletivo, publicado em 
18/10/2021 no Diário Oficial do Estado.  

III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento no sentido de o 

processo seletivo simplificado objeto do Edital n. 002/2021, realizado pela Prefeitura de 
Brazabrantes, por ora, evidencia vícios de legalidade e legitimidade capazes de macular 
o certame. 

Assim, esta Especializada entende necessário diligenciar o responsável 
JOSÉ TOMÉ CORREIA FILHO, Prefeito, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: 

d) Justifique e fundamente – no caso concreto – o caráter 
excepcional e temporário das contratações, bem como apresente a documentação 
pertinente que realmente comprove a referida excepcionalidade e temporalidade, 
conforme pormenorizado no item 2.4 supra; 

e) Querendo, apresente defesa quanto às MULTAS que 
eventualmente lhe poderão ser imputadas, podendo inclusive invocar delegação de 
competência em suas defesas (informando nesse caso quem é/era o responsável pelo 
ato, com prova documental do alegado). 

 
Ainda, seja notificado o responsável LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, Chefe de 

Recursos Humanos, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: 
 

f) Realize o registro do documento essencial faltante, 
conforme esposado no item 2.2 supra; 

g) Querendo, apresente defesa quanto às MULTAS que 
eventualmente lhe poderão ser imputadas, podendo inclusive invocar delegação de 
competência em sua defesa (informando nesse caso quem é/era o responsável pelo 
ato, com prova documental do alegado).  
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Destaca-se que o descumprimento do prazo fixado, sem causa justificada, 
para providência determinada, bem como o atraso injustificado no encaminhamento de 
documentos e/ou informações solicitadas, rendem ensejo à aplicação de MULTA, com 
fundamento no art. 47-A, X e XIII, da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15 deste Tribunal aos 
responsáveis. Caso em que, após retorno dos autos, poderá esta Secretaria discriminar a 
responsabilização devida, nos termos da RA nº 100/184. 

 
Encaminhem-se os autos ao Setor de Diligências para que se proceda a 

abertura de vista, devendo ser encaminhada cópia do presente despacho, nos termos do 
art. 147, §1º do Regimento Interno (Redação dada pela RA n. 331/13). 

 
Secretaria de Atos de Pessoal, 25 de janeiro de 2022. 

 
Mariana de Carvalho Amâncio 
Auditora de Controle Externo 

     
De acordo: 
 

Vinícius Nascimento Santos 
Secretário de Atos de Pessoal 

Andréa Calassa da Silva 
Chefe de Divisão 

 
 
 
Processo - 09514/2021 
 
PROCESSO  : 09514/21 
ÓRGÃO/ENTIDADE : PODER EXECUTIVO DE BRAZABRANTES 
NATUREZA  : EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : JOSÉ TOMÉ CORREIA FILHO, PREFEITO 
CPF RESPONSÁVEL 1 : 509.179.941-91 
RESPONSÁVEL 2 : NÚBIA NUNES DA SILVA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 

PROCESSO SELETIVO 
 

DESPACHO N. 53/2022 
 

I – RELATÓRIO 
Trata-se de processo seletivo simplificado, objeto do Edital n. 001/2021, 

realizado pela Prefeitura de Brazabrantes, submetido à apreciação deste Tribunal para 
efeito de controle externo, de índole constitucional. 

A seleção foi organizada e realizada pela própria prefeitura, objetivando 
contratar os selecionados para a função abaixo discriminada: 

 

Função 
Carga 

Horária 
Vagas 

Cadastro 
Reserva 

                                                           
4 Forçoso dizer que o art. 147, § 1º, do RITCMGO delegou aos Secretários de Controle Externo a 

competência para a realização de diligências visando ao saneamento do processo, de sorte que a multa 
sugerida por descumprir o prazo fixado, sem causa justificada, para providências – solicitação de documentos 
e esclarecimentos, com a indicação acerca das possíveis sanções por parte deste Tribunal –, no âmbito da 
instrução processual, mostra-se legítima à competência regimental das Unidades Técnicas.  

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09514/2021
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Professor Substituto 30h/s 4 12 

 
As inscrições, realizadas presencialmente, ocorreram no período de 

20/09/2021 a 23/09/2021 (item 5.1 do edital). 
A seleção foi realizada mediante prova prática, aplicada em 26/09/2021 (item 

7). 
O prazo de validade do certame foi fixado pelo período de 12 (doze) meses, 

prorrogável por igual período ou até a nomeação de candidatos aprovados em concurso 
público ou retorno do servidor efetivo licenciado/readaptado, o que ocorrer primeiro (item 
12.2); segundo a minuta de contrato, a duração dos contratos temporários foi fixada pelo 
período de 12 (doze) meses, a partir de 03/10/2021 a 30/09/2022, prorrogável por igual 
período (cláusula terceira). 

Constam dos autos os seguintes documentos necessários à instrução do 
feito, conforme art. 7º, parágrafo único, inciso VI, da IN 10/15 deste Tribunal de Contas: 

e) Cópia da lei municipal que estabeleceu os casos de 
excepcional interesse público; 

f) Cópia do edital do processo seletivo simplificado; 
g) Cópia do aviso de publicação do extrato do edital em órgão 

oficial de divulgação dos atos da Administração local ou no 
DOE; 

h) Cópia do termo de homologação e a lista constando os 
nomes dos candidatos aprovados e classificados, via Colare 
Pessoal. 

 
A presente manifestação foi produzida em regime de teletrabalho, nos termos 

da Portaria n. 161/20 e alterações subsequentes. 
 É o relatório. 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 Da tempestividade  
Preliminarmente, cabe ressaltar que o prazo para envio dos dados referentes 

à processo seletivo simplificado, via sistema COLARE, é de 03 dias úteis após a 
publicação do Edital em órgão de divulgação oficial, nos termos do art. 2º, VI, da IN 
10/19. 

In casu, observa-se que a protocolização eletrônica do edital em exame deu-
se intempestivamente em 13/10/2021, porquanto fora publicado no Diário Oficial do 
Estado em 15/09/2021.  

Destaca-se que a intempestividade do registro poderá ensejar aplicação de 
MULTA nos seguintes termos: 

 
Responsável: LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, Chefe de Recursos Humanos. 
Conduta: Descumprir o prazo de protocolização do edital previsto na 
Instrução Normativa nº 10/15, com redação alterada pelo art. 2º, VI, da IN 
10/19. 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: O responsável pelo setor de recursos humanos da 
Administração tem competência delegada pelo Chefe do Poder de prestar 
contas relacionadas a gestão de pessoas e, nessa qualidade, é cadastrado 
no sistema Passaporte do TCMGO e, por consequência, no Colare 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Pessoal. Ao deixar de protocolizar o edital tempestivamente, via sistema 
Colare Pessoal, o Chefe de Recursos Humanos violou a IN 10/2019. 
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível condutas 
diversas daquelas adotadas, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam, visto conhecer – e do dever de conhecer – os mandamentos da 
Instrução Normativa 10/2019, deste Tribunal. 
Dispositivo Legal Violado: art. 7º, IV, da IN 10/15. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 1,5%, com fundamento no art. 47-A, XVII, 
da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15, DN nº 005/19 e RA nº 119-19 deste 
Tribunal. 

  
Oportuno frisar: caso o citado consiga demonstrar ausência de participação 

formal e ausência de responsabilidade quanto às irregularidades delatadas no tópico, a 
SAP poderá rever a responsabilidade. 
 

2.2 Dos documentos essenciais 
Tendo em vista o rol de documentos essenciais para formalização de 

processos desta natureza, de acordo com o previsto no art. 7º, parágrafo único, inciso VI, 
da IN 10/15, com redação alterada pela IN nº 10/19 desta Casa, verifica-se que o 
responsável não apresentou toda a documentação exigida, restando omisso o seguinte 
documento: 

b) Cópia do ato que declara a existência de excepcional 
interesse público, contendo exposição de motivos a respeito da 
existência do excepcional interesse público; 

 
Frise-se que a omissão no encaminhamento de documentos essenciais 

poderá render ensejo à aplicação de MULTA nos seguintes termos: 
 
Responsável: LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, Chefe de Recursos 
Humanos. 
Conduta: Deixar de enviar os documentos essenciais via Colare 
Pessoal (Decreto que expõe o excepcional interesse público). 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: O responsável pelo setor de recursos 
humanos da Administração tem competência delegada pelo Chefe do 
Poder de prestar contas relacionadas a gestão de pessoas e, nessa 
qualidade, é cadastrado no sistema Passaporte do TCMGO e, por 
consequência, no Colare Pessoal. Ao deixar de enviar os 
documentos essenciais, via sistema Colare Pessoal, o Chefe de 
Recursos Humanos violou a IN 10/2019. 
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável 
ter consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível 
condutas diversas daquelas que ele adotou, consideradas as 
circunstâncias que o cercavam, visto conhecer – e do dever de 
conhecer – os mandamentos da Instrução Normativa 10/2019, deste 
Tribunal.  
Dispositivo Legal Violado: art. 7º, parágrafo único, inciso VI, da 
Instrução Normativa nº 10/15. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Encaminhamento: Multa de 1 a 25%, com fundamento no art. 47-A, 
XIV, da Lei nº 19.044/15 c/c DN nº 011/15, DN nº 005/19 e RA nº 
119-19 deste Tribunal. 
 
  

2.3 Da lei que estabelece os casos de excepcional interesse público 
A contratação temporária de excepcional interesse público do Município de 

Brazabrantes está prevista na Lei Municipal no 742/2021.  
Constata-se que a Lei em análise prevê a contratação da função ofertada (art. 

2º), em conformidade com o art. 1º, inciso I, da Resolução Normativa 007/05 c/c Instrução 
Normativa 10/15.  

A Lei em destaque fixa a duração máxima dos contratos em 2 (dois) anos 
(art. 4º); enquanto o edital fixou a mesma duração dos contratos, em acordo com o 
dispositivo legal. 

 
2.4 Da necessidade temporária de excepcional interesse público e do ato 

que declara a excepcionalidade 
Primeiramente, necessário se faz fixar a premissa constitucional da 

obrigatoriedade de agir somente no interesse público, da qual o administrador público 
não se pode afastar. Para tanto, ele deve lançar mão do contrato temporário somente nos 
casos estritamente necessários e indispensáveis à continuidade do serviço público. 

A necessidade temporária de excepcional interesse público é assim definida 
pela doutrina do Prof. Agapito Machado Júnior: 

 
...a necessidade temporária induz à noção de que a situação 
que demanda do Estado, a contratação de pessoas a suprirem 
uma carência de serviço ou atividade deverá ser momentânea, 
ou seja, deve evidenciar uma estimativa de ter fim, não 
podendo, portanto, afigurar-se como perpétua ou sem qualquer 
parâmetro (JÚNIOR, Agapito Machado. Concursos Públicos. 
Ed. Atlas. São Paulo. 2008. p. 101). 

 
No caso dos autos, não consta o ato administrativo que declara a existência 

de excepcional interesse público, de modo que não se pode examinar a legalidade e a 
legitimidade da motivação que levou a realização do presente processo seletivo 
simplificado (fato gerador da multa relatada no item 2.2 Dos documentos essenciais). 

Elucide-se que deve a LEI, enquanto ato normativo genérico, estabelecer as 
hipóteses de contratação temporária e o DECRETO, enquanto ato normativo específico, 
apresentar dentre essas hipóteses qual se aplica ao caso concreto. 

Releva destacar que o princípio da motivação impõe que a Administração 
Pública aponte as justificativas de fato e de direito de suas deliberações. Exige-se em 
qualquer tipo de decisão, pois se trata de formalidade essencial para autorizar o controle 
de legalidade dos atos administrativos, sendo o Decreto o meio adequado para tal.  

Apesar da omissão, esta Especializada empreendeu análise material e 
concreta para investigar a real necessidade temporária de excepcional interesse público 
do município.  

De plano, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não constam 
registros de processos seletivos simplificados anteriores para as funções ofertadas no 
presente certame, portanto, ao que parece, não se trata de contratação precária 
recorrente.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Por outro lado, o último concurso público5 realizado pelo município, em que se 
ofertou cargos correspondentes às funções em tela, ocorreu em 2015, há 7 anos. Assim, 
pelo lapso temporal decorrido, presume-se o possível surgimento de vacâncias no quadro 
de pessoal, em razão de aposentadorias, exonerações e óbitos.  

Ademais, a demanda pelos serviços públicos cresce juntamente com o 
aumento populacional, o que exige dos gestores planejamento, atualização e reposição 
de servidores.  

Nesta senda, a função ofertada no presente processo seletivo – Professor – 
denota uma demanda por cargos cujas atribuições são rotineiras da administração (os 
quais deve(ria)m ser supridos via concurso público), não havendo no edital qualquer 
descrição de contingência fática que implique excepcionalidade e temporalidade – 
atributos essenciais para legitimar a contratação por tempo determinado. 

Para ilustrar com clareza o excepcional interesse público determinado pela 
Constituição Federal para contratações temporárias, oportuno citar Celso Antônio 
Bandeira de Mello, que preconiza, in verbis: 

 
A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, 
é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser 
desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, 
é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo 
ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 
público), ou a atividade não temporária, mas o excepcional 
interesse público demanda que se faça imediato suprimento 
temporário de uma necessidade (neste sentido, necessidade 
temporária), por não haver tempo hábil para realizar 
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o 
interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, 2005, 
p. 263). 

 
Nessa esteira, a Instrução Normativa n. 007/2005, art. 2o, inciso I, alínea h, 

desta Casa, determina que os processo seletivos simplificados destinados aos setores de 
transporte, obras públicas, educação e segurança pública deverão ser sucedidos por 
imediata deflagração de concurso público. 

Sobre a deflagração de concurso público, importa abrir um parêntese e 
elucidar que o concurso público é procedimento que se desenvolve mediante uma série 
encadeada de atos administrativos, que, segundo melhor doutrina, equivale a “um 
conjunto de atos administrativos interligados e realizáveis segundo certa cronologia 
previamente estabelecida, destinados à obtenção de um só resultado final: a seleção, 
dentre outros vários candidatos, daqueles que melhor possam atender ao interesse 
público6”.  

Assim, pode-se dizer que o procedimento de concurso público é decomposto, 
pelo menos, em duas fases: a interna e a externa.  

A fase interna é etapa de planejamento do certame, ocasião em que se 
verificam a existência de vagas, a necessidade de criação de novos cargos, as 
disponibilidades orçamentárias, designação de comissão, bem como a contratação de 
empresa que executará o certame e elaborará o edital. 

                                                           
5 Autos n. 05038/2015 – edital julgado LEGAL. 
6 GASPARINI, Diogenes. Concurso Público – Imposição constitucional e operacionalização. In: MOTTA, Fabrício (coord.). 
Concurso público e Constituição: Fórum, 2007. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Já a fase externa é inaugurada quando da publicação do edital, momento a 
partir do qual se faz o chamamento dos candidatos interessados em concorrer aos 
cargos listados no ato convocatório, mediante inscrição, desde que atendam aos 
requisitos para provimento. Incorpora também a etapa de realização das provas, 
apreciação de eventuais recursos e homologação do concurso. 

Com isso, a deflagração de concurso público se dá desde o desenvolvimento 
dos atos da fase interna.  

Diante dessas considerações preliminares, a fim de subsidiar a análise desta 
Unidade Técnica e comprovar a legitimidade do presente processo seletivo simplificado, 
compete ao responsável justificar e fundamentar – no caso concreto – o caráter 
excepcional e temporário das contratações, bem como apresentar a documentação 
pertinente que realmente comprove a referida excepcionalidade e temporalidade, 
sob pena de a presente seleção ser considerada NULA, de pleno direito. 

Inclusive, além da nulidade, a violação aduzida poderá consubstanciar fato 
gerador de MULTA nos seguintes termos: 
 

Responsável: JOSÉ TOMÉ CORREIA FILHO, Prefeito. 
Conduta: Realizar processo seletivo para contratação temporária de 
servidores sem comprovar a excepcionalidade e temporalidade das 
contratações. 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: Ao realizar processo seletivo para 
contratação temporária de servidores sem as contingencias fáticas 
ensejadoras da excepcionalidade e sem demonstrar a temporalidade 
o Prefeito, autoridade máxima municipal responsável pela 
autorização, lisura e legalidade do procedimento, violou os princípios 
inerentes ao processo seletivo simplificado, mormente a 
temporalidade e excepcionalidade.  
Culpabilidade: É possível afirmar que o responsável tinha 
consciência da ilicitude da sua conduta e que era exigível conduta 
diversa da que adotou, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam. 
Dispositivo Legal Violado: caráter temporário e excepcional das 
contratações previstas no art. 37, IX, CF/88. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 25%, com fundamento no art. 47-A, 
VIII, da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15, DN 005/19 e RA 119/19 
deste Tribunal. 

 
2.5 Da publicidade 
Constam dos autos cópias da publicação do edital nº 001/2021 no Diário 

Oficial do Estado e jornal O Popular. Verifica-se que o edital foi devidamente publicado no 
site oficial do município. 

Constata-se, também, o envio eletrônico via Colare Pessoal do Decreto nº 
129/2021, que dispõe sobre a homologação do processo seletivo, publicado em 
07/10/2021 no Diário Oficial do Estado.  

III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento no sentido de o 

processo seletivo simplificado objeto do Edital n. 001/2021, realizado pela Prefeitura de 
Brazabrantes, por ora, evidencia vícios de legalidade e legitimidade capazes de macular 
o certame. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Assim, esta Especializada entende necessário diligenciar o responsável 
JOSÉ TOMÉ CORREIA FILHO, Prefeito, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: 

h) Justifique e fundamente – no caso concreto – o caráter 
excepcional e temporário das contratações, bem como apresente a documentação 
pertinente que realmente comprove a referida excepcionalidade e temporalidade, 
conforme pormenorizado no item 2.4 supra; 

i) Querendo, apresente defesa quanto às MULTAS que 
eventualmente lhe poderão ser imputadas, podendo inclusive invocar delegação de 
competência em suas defesas (informando nesse caso quem é/era o responsável pelo 
ato, com prova documental do alegado). 
 

Ainda, seja notificado o responsável LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, Chefe de 
Recursos Humanos, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: 

j) Realize o registro do documento essencial faltante, conforme 
esposado no item 2.2 supra; 

k) Querendo, apresente defesa quanto às MULTAS que 
eventualmente lhe poderão ser imputadas, podendo inclusive invocar delegação de 
competência em sua defesa (informando nesse caso quem é/era o responsável pelo 
ato, com prova documental do alegado).  

Destaca-se que o descumprimento do prazo fixado, sem causa justificada, 
para providência determinada, bem como o atraso injustificado no encaminhamento de 
documentos e/ou informações solicitadas, rendem ensejo à aplicação de MULTA, com 
fundamento no art. 47-A, X e XIII, da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15 deste Tribunal aos 
responsáveis. Caso em que, após retorno dos autos, poderá esta Secretaria discriminar a 
responsabilização devida, nos termos da RA nº 100/187. 

Encaminhem-se os autos ao Setor de Diligências para que se proceda a 
abertura de vista, devendo ser encaminhada cópia do presente despacho, nos termos do 
art. 147, §1º do Regimento Interno (Redação dada pela RA n. 331/13). 

Secretaria de Atos de Pessoal, 25 de janeiro de 2022. 
 

Mariana de Carvalho Amâncio 
Auditora de Controle Externo 

     
De acordo: 

Vinícius Nascimento Santos 
Secretário de Atos de Pessoal 

Andréa Calassa da Silva 
Chefe de Divisão 

 

                                                           
7 Forçoso dizer que o art. 147, § 1º, do RITCMGO delegou aos Secretários de Controle Externo a 

competência para a realização de diligências visando ao saneamento do processo, de sorte que a 

multa sugerida por descumprir o prazo fixado, sem causa justificada, para providências – 

solicitação de documentos e esclarecimentos, com a indicação acerca das possíveis sanções por 

parte deste Tribunal –, no âmbito da instrução processual, mostra-se legítima à competência 

regimental das Unidades Técnicas.  

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

Processo - 01293/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00068/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo : 01293/2021 

Município : CAÇU 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : EDIVALDO FERNANDES DE CARVALHO 

CPF : 981.833.111-72 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. CAÇÚ. PODER 
LEGISLATIVO. CONTAS GESTÃO. 
BALANCETE 2º SEMESTRE DE 2020. 
REGULARIDADE DAS CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do PODER LEGISLATIVO do 
município de CAÇU, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de EDIVALDO 
FERNANDES DE CARVALHO. 

Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do PODER LEGISLATIVO do 
município de CAÇU, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de EDIVALDO 
FERNANDES DE CARVALHO. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 
 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão 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. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
CAMPESTRE 
 
 

Processo - 02315/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00043/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO    : 02315/2021 
MUNICÍPIO    : Campestre 
ÓRGÃO    : Poder Legislativo 
PERÍODO    : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO    : Prestação de Contas de Gestão/2020 
GESTOR    : Ivo Rodrigues dos Santos 
CPF    : 187.144.121-87 
RELATOR    : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 

 
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE. 
ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2020. 
CONTAS JULGADAS 
REGULARES COM RESSALVA.  

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 

prestadas pelo Sr. Ivo Rodrigues dos Santos, Gestor do Poder Legislativo de 
Campestre, no exercício de 2020. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em 
JULGAR REGULARES com ressalva, em razão da ressalva da irregularidade do item 

http://www.tcm.go.gov.br/
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1, as Contas de Gestão do exercício de 2020, do Poder Legislativo de Campestre, de 
responsabilidade do Gestor, Sr. Ivo Rodrigues dos Santos. 

  
RECOMENDAR ao Gestor que: 

 
 (a) adote as medidas necessárias para que não reincida na falha 
apontada no item 1; 

 
 (b) promova medidas necessárias para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as 
informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 
005/2012; 
 
 (c) sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 
unidade ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação 
e na designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas no 
presente ato não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da 
prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, 
tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
CASTELANDIA 
 
 

Processo - 02174/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00069/2022 - Primeira Câmara 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Processo : 02174/2021 

Município : CASTELÂNDIA 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : KERIMA DIAS DA SILVA 

CPF : 340.799.632-20 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. CASTELÂNDIA. FMS. 
CONTAS GESTÃO. BALANCETE 2º 
SEMESTRE DE 2020. REGULARIDADE COM 
RESSALVA DAS CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
do município de CASTELÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
KERIMA DIAS DA SILVA. 

Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES COM RESSALVA as Contas de Gestão do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE do município de CASTELÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, 
de responsabilidade de KERIMA DIAS DA SILVA, em decorrência da falha mencionada 
no item 4. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) adotadas medidas necessárias para que não reincida na falha apontada no item 4; 
(b) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(c) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomadas 
de contas especiais. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
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Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 
Oliveira Azevedo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José 
Américo da Costa Júnior. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
CATALAO 
 
 

Processo - 01320/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00006/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01320/2021 
Município : Catalão 
Poder : FMS – Fundo Municipal de Saúde  
Gestora         : Velomar Gonçalves Rios 
CPF            : 263.588.241-04 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. FMS. EXERCÍCIO DE 
2020. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA 
CERTIDÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE. MULTA. CONTAS IRREGULARES.  
A falta de apresentação da certidão do Conselho 
Municipal de Saúde está em desacordo com o 
art. 1º, II, § 2º, da Lei 8.142/90 e art. 6º, I, da IN 
TCMGO n. 08/2015 e enseja o julgamento pela 
irregularidade das contas, de acordo com o item 
19, do anexo II, da DN n. 00002/21 do TCMGO, 
bem como a aplicação de multa com fundamento 
no Art. 47-A, VIII, da LOTCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Velomar 
Gonçalves Rios, gestor do FMS – Fundo Municipal de Saúde - do Município de Catalão 
no exercício de 2020. 

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

1. julgar irregulares as contas de gestão de responsabilidade do sr. Velomar 
Gonçalves Rios, gestor do FMS – Fundo Municipal de Saúde - do Município de Catalão 
no exercício de 2020, em razão da irregularidade constante no item 7, que está abaixo 
demonstrada: 

Item 7: falta de apresentação da certidão do conselho municipal de saúde do mês 
de dezembro. 

2. aplicar multa ao gestor, sr. Velomar Gonçalves Rios, no valor total de 

http://www.tcm.go.gov.br/
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R$370,14 (trezentos e setenta reais e quatorze centavos), com eficácia de título 
executivo, na forma abaixo: 

Achado Falta de apresentação da certidão do conselho municipal de 
saúde (item 7). 

Responsável VELOMAR GONÇALVES RIOS 

CPF 263.588.241-04 

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

Período da conduta 2020 

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

Culpabilidade Era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do 
ato que praticara e que era exigível conduta diversa daquela 
que ele adotou, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam, pois deveria o responsável ter apresentado a 
certidão conselho municipal de saúde em atendimento ao art. 
6º, I, da IN TCMGO nº 008/2015, em vez de omiti-la. 

Dispositivo legal/normativo 
violado 

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

Encaminhamento Multa no valor de R$370,14 (trezentos e setenta reais e 
quatorze centavos) - (3% de R$ 12.338,00) com base no art. 
47-A, VIII, da LO TCMGO.  

3.  recomendar ao gestor atual que:  
a.  adote as medidas necessárias para que não reincida na irregularidade 

apontada no item 7; 
b.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

c. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

d.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

f. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

 
4.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 

previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
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emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
5.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

 
6. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
 
CAVALCANTE 
 
 

Processo - 04769/2020 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00514/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo : 04769/2020 – Fase 3 
Município : Cavalcante 
Prefeito : Josemar Saraiva Freire 
CPF : 818.855.801-00 
Assunto : Recurso Ordinário 
Objeto : Parecer Prévio PP n. 00282/2021 e Acórdão AC n.     
03045/2021 - Contas de Governo – 2019 
Representante MPC : José Américo da Costa Júnior 
Relator  : Francisco José Ramos 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Cavalcante. Recurso Ordinário. Contas de 
Governo. 2019. 
Conhece. Provimento parcial. Sana 
irregularidade. Mantém irregularidade. Mantém 
ressalva. Mantém Parecer Prévio pela rejeição 
das contas.  
Voto convergente com a SR e com o MPC. 
 

Tratam os autos de Recurso Ordinário, oposto pelo sr. Josemar Saraiva Freire, 
Prefeito do Município de Cavalcante no exercício de 2019 objetivando a reforma do 
Parecer Prévio PP n. 00282/2021, que manifestou à Câmara Municipal o parecer prévio 
pela rejeição das contas de governo de responsabilidade do referido Prefeito, e a 
reforma do Acórdão AC n. 03045/2021, que, além de declarar as irregularidades e 
ressalva apontadas, aplicou multa ao prefeito no valor total de R$1.740,30. 

 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. 00282/2021, em razão de ressalvar a 

irregularidade mencionada no item 11.1, que está abaixo demonstrada: 
Item 11.1: Lei Orçamentária Anual – LOA (fls. 237 a 240, vol. 1, fase 1) divergente 

das demais informações encaminhadas ao TCMGO, conforme demonstrado a seguir: 
valores em R$1,00  

Unidade Orçamentária LOA 
Autógrafo da 

LOA 
Informações 
eletrônicas 

Diferença 

SECRET. MUN. DE 
IGUALDADE E INTEGRAÇÃO 
RACIAL  

4.810.023,54 4.810.023,54 163.360,97 4.646.662,57  

SECRET. MUN. DE OBRAS E 
PLANEJAMENTO URBANO 

163.360,97 163.360,97 4.810.023,54 (4.646.662,57) 

  
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 

do sr. Josemar Saraiva Freire, Prefeito do Município de Cavalcante no exercício de 
2019, ante a permanência da irregularidade indicada no item 11.5: 

Item 11.5: despesa total com pessoal do Poder Executivo no montante de 
R$19.672.280,71, equivalente a 60,90% da Receita Corrente Líquida – RCL, no valor de 
R$32.304.704,42 (fl. 45, vol. 1, fase 1), não atendendo ao limite máximo de 54%, 
conforme art. 20, III, “b”, da LC nº 101/00 – LRF. 

2.2.2. a ressalva indicada no item 11.3, cuja matéria não foi devolvida a este 
Tribunal para apreciação: 

Item 11.3: falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial 
designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais. Note-se que o 
documento (fls. 85 e 86, vol. 2) apresentado não evidencia nenhuma das informações 
exigidas no art. 15-B, XIV, da IN TCM n. 008/2015 e está subscrito por apenas um 
integrante da comissão especial designada para realizar o inventário anual dos bens 
patrimoniais. 

3. determinar à Superintendência de Secretaria que, nos termos do art. 4º, inciso 
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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-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 

Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Francisco José Ramos. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 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. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 04769/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 06780/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo : 04769/2020 – Fase 4 
Município : Cavalcante 
Prefeito : Josemar Saraiva Freire 
CPF : 818.855.801-00 
Assunto : Recurso Ordinário 
Objeto : Parecer Prévio PP n. 00282/2021 e Acórdão AC n.     
03045/2021 - Contas de Governo – 2019 
Representante MPC : José Américo da Costa Júnior 
Relator  : Francisco José Ramos 

 
Cavalcante. Recurso Ordinário. Contas de 
Governo. 2019. 
Conhece. Provimento parcial. Sana 
irregularidade. Mantém irregularidade. Mantém 
ressalva. Mantém multas.  
Voto convergente com a SR e com o MPC. 
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Tratam os autos de Recurso Ordinário, oposto pelo sr. Josemar Saraiva Freire, 
Prefeito do Município de Cavalcante no exercício de 2019 objetivando a reforma do 
Parecer Prévio PP n. 00282/2021, que manifestou à Câmara Municipal o parecer prévio 
pela rejeição das contas de governo de responsabilidade do referido Prefeito, e a 
reforma do Acórdão AC n. 03045/2021, que, além de declarar as irregularidades e 
ressalva apontadas, aplicou multa ao prefeito no valor total de R$1.740,30. 

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. 03045/2021, em razão de ressalvar a 

irregularidade mencionada no item 11.1, que está abaixo demonstrada: 
Item 11.1: Lei Orçamentária Anual – LOA (fls. 237 a 240, vol. 1, fase 1) divergente 

das demais informações encaminhadas ao TCMGO, conforme demonstrado a seguir: 
valores em R$1,00  

Unidade Orçamentária LOA 
Autógrafo da 

LOA 
Informações 
eletrônicas 

Diferença 

SECRET. MUN. DE 
IGUALDADE E INTEGRAÇÃO 
RACIAL  

4.810.023,54 4.810.023,54 163.360,97 4.646.662,57  

SECRET. MUN. DE OBRAS E 
PLANEJAMENTO URBANO 

163.360,97 163.360,97 4.810.023,54 (4.646.662,57) 

  
2.2. manter todos os demais termos do Acórdão recorrido, especialmente no que 

se refere: 
2.1.1. a irregularidade contida no item 11.5, que está abaixo evidenciada: 
Item 11.5: despesa total com pessoal do Poder Executivo no montante de 

R$19.672.280,71, equivalente a 60,90% da Receita Corrente Líquida – RCL, no valor de 
R$32.304.704,42 (fl. 45, vol. 1, fase 1), não atendendo ao limite máximo de 54%, 
conforme art. 20, III, “b”, da LC nº 101/00 – LRF. 

2.2.2. a ressalva indicada no item 11.3, cuja matéria não foi devolvida a este 
Tribunal para apreciação: 

Item 11.3: falta de apresentação do relatório conclusivo da comissão especial 
designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais. Note-se que o 
documento (fls. 85 e 86, vol. 2) apresentado não evidencia nenhuma das informações 
exigidas no art. 15-B, XIV, da IN TCM n. 008/2015 e está subscrito por apenas um 
integrante da comissão especial designada para realizar o inventário anual dos bens 
patrimoniais. 

 
2.2.3. a multa aplicada o Prefeito, sr. Josemar Saraiva Freire, no valor total de 

R$1.740,30. 
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. 
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À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 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. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, 
Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
CRISTIANOPOLIS 
 
 

Processo - 05220/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 06777/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo  : 05220/20 
Município  : Cristianópolis 
Órgão  : Poder Executivo 
Assunto  : Recurso Ordinário 
Objeto  : Contas de Governo 
Chefe de Governo 1 : Jairo Gomes Pereira Junior 
CPF  : 005.145.527-78 
Período  : 1/1/2019 a 3/11/2019 
    21/12/2019 a 31/12/2019 
Chefe de Governo 2 : Edmar Borges Ribeiro 
CPF  : 132.604.211-49 
Período  : 4/11/2019 a 20/12/2019 
Relator  : Cons. Daniel Augusto Goulart 
Revisor  : Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
Representante do MPC : Henrique Pandim Barbosa Machado 
 

RECURSO ORDINÁRIO. CONTAS DE 
GOVERNO. 2019. MULTAS POR FALHA 
SANADA DESCONSTITUÍDAS. MULTAS 
DESCONSTITUÍDAS. 
O saneamento da falha ensejadora da aplicação 
das multas gerou a desconstituição das mesmas. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Vistos e relatados os presentes autos de Recurso Ordinário, interposto 

pelo senhor Jairo Gomes Pereira Junior, na condição de Prefeito do Município de 
Cristianópolis no exercício de 2019, visando à reforma das decisões contidas no 
Parecer Prévio PP nº 00220/21 – Pleno e Acórdão AC nº 02313/21 – Pleno, que emitiu 
parecer prévio pela rejeição das contas de governo e aplicou multas aos responsáveis, 
respectivamente. 

 
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 do Recurso Ordinário e dar-lhe provimento, em razão 

do saneamento da falha constante no item 1.6 do Acórdão AC nº 02313/21 - Pleno, para 
2- DESCONSTITUIR A MULTA aplicada em desfavor do senhor Jairo 

Gomes Pereira Junior no valor de R$ 370,15; 
 

3- DESCONSTITUIR A MULTA aplicada em desfavor do senhor Edmar 
Borges Ribeiro no valor de R$ 370,15; 

 
4- 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 aos senhores Jairo Gomes Pereira Junior e Edmar Borges Ribeiro, Prefeitos do 
Município de Cristianópolis em 2019; e 
 

5- 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. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

15 de Dezembro de 2021. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Revisor: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 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. 
Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

Votou contra: Cons. Francisco José Ramos. 
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Processo - 05220/2020 
 

PARECER PRÉVIO Nº 00513/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo  : 05220/20 
Município  : Cristianópolis 
Órgão  : Poder Executivo 
Assunto  : Recurso Ordinário 
Objeto  : Contas de Governo 
Chefe de Governo 1 : Jairo Gomes Pereira Junior 
CPF  : 005.145.527-78 
Período  : 1/1/2019 a 3/11/2019 
    21/12/2019 a 31/12/2019 
Chefe de Governo 2 : Edmar Borges Ribeiro 
CPF  : 132.604.211-49 
Período  : 4/11/2019 a 20/12/2019 
Relator  : Cons. Daniel Augusto Goulart 
Revisor  : Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
Representante do MPC : Henrique Pandim Barbosa Machado 
 

RECURSO ORDINÁRIO. CONTAS DE 
GOVERNO. 2019. DESCUMPRIMENTO DO 
LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL 
SANADA. PROVIMENTO. PARECER PELA 
APROVAÇÃO. 
Com a juntada de documentos restou 
comprovado o pagamento de despesas de 
exercício anteriores e decorrentes de decisão 
judicial lançados em despesa de pessoal. Os 
valores foram excluídos do percentual apurado, 
sanando a falha. 

 
Vistos e relatados os presentes autos de Recurso Ordinário, interposto 

pelo senhor Jairo Gomes Pereira Junior, na condição de Prefeito do Município de 
Cristianópolis no exercício de 2019, visando à reforma das decisões contidas no 
Parecer Prévio PP nº 00220/21 – Pleno e Acórdão AC nº 02313/21 – Pleno, que emitiu 
parecer prévio pela rejeição das contas de governo e aplicou multas aos responsáveis, 
respectivamente. 

 
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 do Recurso Ordinário e dar-lhe provimento, em razão 
do saneamento da falha constante no item 1.6 do Parecer Prévio PP nº 00220/21 - Pleno, 
para  

 
2- emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO das Contas de Governo 

de responsabilidade do senhor Jairo Gomes Pereira Junior, Prefeito do Município de 
Cristianópolis no período de 1/1/2019 a 3/11/2019 e 21/12/2019 a 31/12/2019; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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3- emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO das Contas de Governo 

de responsabilidade do senhor Edmar Borges Ribeiro, Prefeito do Município de 
Cristianópolis no período de 4/11/2019 a 20/12/2019;  

 
4- 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; e 

 
5- enviar, após o trânsito em julgado, o presente processo à Câmara 

Municipal, contendo o parecer prévio, 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. 

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

15 de Dezembro de 2021. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Revisor: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 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. 
Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

Votou contra: Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
EDEALINA 
 
 

Processo - 01191/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00012/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01191/2021 
Município : Edealina 
Poder : Legislativo  
Gestora         : Bruna Alves Barbosa  
CPF            : 017.885.751-30 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

http://www.tcm.go.gov.br/
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CONTAS DE GESTÃO. PODER LEGISLATIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. CONTRIBUIÇÃO 
PATRONAL DO RPPS EM DESACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO. MULTA. CONTAS 
IRREGULARES. 
A contribuição patronal a favor do RPPS abaixo 
do percentual fixado na legislação municipal 
descumpre também o art. 40 da CF/88 e art. 1º 
da Lei Federal n. 9.717/98 e resulta no 
julgamento pela irregularidade das contas, de 
acordo com item 5, do anexo II, da Decisão 
Normativa n. 00003/2020 do TCMGO, e enseja a 
aplicação de multa com fundamento no Art. 47-A 
da LOTCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Bruna Alves 
Barbosa, gestora do Poder Legislativo do Município de Edealina no exercício de 2020. 

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

1. julgar irregulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Bruna 
Alves Barbosa, gestora do Poder Legislativo do Município de Edealina no exercício de 
2020, em razão da irregularidade constante no item 5, que está abaixo demonstrada: 

Item 5: inadimplência da contribuição patronal (fls. 12-17, 45-49, 51-52, 53-63, 64-
69, 72) devida ao RPPS, conforme demonstrado abaixo – (valor total não 
pago: R$5.547,19): 
Apuração da contribuição patronal do RPPS 

1. Base de cálculo apurada pelo TCMGO        
178.166,28  

2. % da contribuição patronal (Art. 1º do Decreto 61/2019) 16,22% 
3. Contribuição patronal (1 x 2)          

28.898,57  
4. (-) Salário-família, salário-maternidade e auxílio doença                       

-    
5. Aporte financeiro (Art. 1º do Decreto 61/2019)                       

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

28.898,57  
7. Contribuição patronal paga no exercício          

23.351,38  
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)            
5.547,19  

11. % diferença (10 ÷ 6) 19,20% 

 
2. aplicar multa à gestora, sra. Bruna Alves Barbosa, no valor total de R$370,14 

(trezentos e setenta reais e quatorze centavos), com eficácia de título executivo, na forma 

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

Achado Inadimplência da contribuição patronal devida ao 
RPPS (acima de 5% do valor devido). (item 5). 

Responsável BRUNA ALVES BARBOSA 

CPF 017.885.751-30 

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

Dispositivo legal/normativo violado Art. 1º do Decreto nº 61/2019. 

Encaminhamento Multa no valor de R$370,14 (trezentos e setenta 
reais e quatorze centavos) - (3% de R$ 12.338,00) 
com base no art. 47-A, VIII, da LO TCMGO.  

3.  recomendar ao gestor atual que:  
a.  adote as medidas necessárias para que não reincida na irregularidade 

apontada no item 5; 
b.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

c. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

d.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

f. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

4.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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5.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

6. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 

Processo - 02210/2021 
___________________ 
 

 
ACÓRDÃO Nº 06602/2021 - Primeira Câmara 

 
 
 

Processo  : 02210/2021 
Município : Edealina 
Órgão   : FMP - Fundo Municipal de Previdência Social 
Gestora        : Glaucia Aparecida Ferreira de Souza 
CPF            : 413.774.191-34 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 
 

 
 

CONTAS DE GESTÃO. RPPS. EXERCÍCIO DE 
2020. CONTAS REGULARES.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 75 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

 
Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Glaucia 

Aparecida Ferreira de Souza, gestora do FMP - Fundo Municipal de Previdência Social - 
do Município de Edealina no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Glaucia 
Aparecida Ferreira de Souza, gestora do FMP - Fundo Municipal de Previdência Social - 
do Município de Edealina no exercício de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 14 de 

Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
FAINA 
 
 

Processo - 07731/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06675/2021 - Segunda Câmara Extraordinária 
 
PROCESSO :  07731/2021 
MUNICÍPIO : FAINA 
ÓRGÃO : FMPS 
PERÍODO : 2020 

    GESTOR : ISRAEL RODRIGUES SANTOS 
    CPF : 846.615.771-91 
    ASSUNTO : CONTAS DE GESTÃO 

 
MUNICÍPIO DE FAINA. FMPS. CONTAS DE 
GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2020. 
JULGAMENTO PELA REGULARIDADE. 
Recomendações. Proposta Convergente com 
a SCMG.  

 Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL do município de FAINA, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS. 

 
Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, pelos membros integrantes de sua Segunda Câmara, acolhendo as 
razões expostas no voto do Relator, em:  

 
Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL do município de FAINA, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS. 
 
 Aplicar MULTA nos termos do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 (LO 
TCMGO) e art. 237 do Regimento Interno do TCMGO, na forma abaixo: 

Achado 1)   Atraso na entrega da prestação de contas do segundo semestre 
(item 1). 
 

Responsável ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS 

CPF 846.615.771-91 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07731/2021
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Conduta 1)   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 1)   A não apresentação tempestiva da prestação de contas do 
segundo semestre resultou no descumprimento do prazo legal. 

Culpabilidade 1)  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 

1)   art. 7º, da IN TCMGO nº 008/15. 

Encaminhamento 1)   Multa de R$ 246,76 (2% de R$ 12.338,00) com base no art. 47-
A, V, b, da LO TCMGO.    

  
RECOMENDAR que sejam: 

 a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
 b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida e que as conclusões registradas, não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por 
constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
auditorias e denúncias. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de Dezembro 
de 2021. 
 
Presidente: Valcenôr Braz de Queiroz 
 
Relator em substituição: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
 
Presentes os conselheiros: 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 Regis Gonçalves Leite. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. Sub.Flavio 
Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de 
Queiroz. 

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

Processo - 08878/2018 
 

 
ACÓRDÃO Nº 00187/2022 - Tribunal Pleno 

 
PROCESSO : 08878/18 
MUNICÍPIO : FORMOSO 
ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 
GESTORA : LILIANE DAIANE ARAÚJO VELOSO - EX-GESTORA DO FMS 
CPF : 015.542.841-12 
ASSUNTO : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N° 03342/21 
RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO A. CARDOSO DE QUEIROZ 
MEMBRO DO MPC : REGIS GONÇALVES LEITE 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO 
CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO, 
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. 
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO 
PROVIDOS. 

 
VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam de Embargos de 

Declaração opostos pela ex-Gestora do FMS de Formoso, Sra. Liliane Daiane Araújo 
Veloso, em face do Acórdão nº 03342/2021, o qual apreciou Tomada de Contas Especial, 
derivada de denúncia, que julgou irregulares as contas desta gestora, em razão da 
contratação da empresa ML de Vasconcelos Centromed ME, para a prestação de 
serviços médicos. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, nos termos do voto do Relator, para 
conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES 
PROVIMENTO, uma vez que não restou constatada a incidência de erro material, 
obscuridade, omissão ou contradição referente ao Acórdão nº 03342/2021. 

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

26 de Janeiro de 2022. 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08878/2018
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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.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
GAMELEIRA GOIAS 
 
 

Processo - 04973/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 00186/2022 - TRIBUNAL PLENO 
 
PROCESSO Nº   : 04973/2020 
MUNICÍPIO   : Gameleira de Goiás 
ÓRGÃO   : Poder Executivo 
ASSUNTO   : Contas de Governo 
EXERCÍCIO   : 2019 
CHEFE DE GOVERNO    : Wilson Tavares de Sousa Júnior 
CPF Nº   : 004.468.201-80 
RELATOR   : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 
REPRESENTANTE DO MPC : Henrique Pandim Barbosa Machado 
 

MUNICÍPIO DE GAMELEIRA DE 
GOIÁS. ÓRGÃO: PODER 
EXECUTIVO. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE GOVERNO. 
EXERCÍCIO DE 2019. DECLARA 
IRREGULARIDADES 
RESSALVADAS. MULTA. 
RECOMENDAÇÕES. ALERTAS. 

 
VISTOS e relatados os autos, que tratam das Contas de Governo 

prestadas pelo Sr. Wilson Tavares de Sousa Júnior, Chefe do Poder Executivo do 
Município de Gameleira de Goiás, no exercício de 2019. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, nos termos do Voto do Relator, por: 
 
I- Declarar que na análise das contas de governo de responsabilidade de 

Wilson Tavares de Sousa Júnior, Chefe do Poder Executivo do Município de 
Gameleira de Goiás, no exercício de 2019, foram constatadas as seguintes 
irregularidades passíveis de ressalva: 

 
1 - Ausência de publicação no sítio eletrônico oficial do município dos 

Anexos da Lei de Alteração do PPA e dos anexos (metas fiscais e riscos fiscais) que 
compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Note-se que foi encontrada apenas a 
publicação do texto da Lei de alteração do PPA (fls. 28) e do texto da LDO. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04973/2020
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2 - Dívida junto a CELG D, informada no Demonstrativo da Dívida Fundada 
– Anexo 16, no valor de R$147.098,74, diverge da respectiva documentação 
comprobatória apresentada, no valor de R$ 260.216,47.  

3 – Na apresentação do relatório conclusivo da comissão especial 
designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais, foram apuradas as 
seguintes falhas: a) o resumo do fechamento contábil dos valores apresentados, está 
divergente daquele apresentado no anexo 14 – Balanço Patrimonial; b) em relação aos 
bens móveis, foi apresentado apenas a movimentação (incorporação, baixa e alienação, 
por exemplo) ocorrida no exercício. Não sendo evidenciado a totalidade dos bens e as 
demais informações exigidas pela IN 008/15; e c) no que pertine aos bens imóveis, é 
demonstrada uma relação onde se evidencia um valor total de R$6.169.715,80. Este 
valor diverge tanto do resumo contábil, quanto do anexo 14, ambos já mencionados na 
letra “a”.  

 
II- Em razão de apresentar a este Tribunal, nas Contas de Governo, o 

relatório conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens patrimoniais, com 
divergências e/ou incompleto, aplica-se multa ao Prefeito, nos seguintes termos: 

Responsável WILSON TAVARES DE SOUSA JUNIOR 

CPF 004.468.201-80 

Cargo/Função Prefeito do Município de Gameleira de Goiás em 2019. 

Conduta 
Apresentar a este Tribunal o relatório conclusivo da comissão 
especial de inventário anual dos bens patrimoniais com divergência 
e/ou incompleto. 

Período da 
Conduta 

15/02/2020 (data da abertura da sessão legislativa – art. 16 da 
Constituição do Estado de Goiás e início do prazo para apresentação 
do Balanço Geral) a 15/05/2020 (término do prazo para apresentação 
do Balanço Geral). 

Nexo de 
Causalidade 

A exibição divergente e/ou nas Contas de Governo do relatório 
conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens 
patrimoniais resultou na impossibilidade de verificação das 
imobilizações, incorporações, baixas e alienações do exercício, do 
estado de conservação dos bens inventariados, das informações 
analíticas de bens levantados por detentor de carga patrimonial e do 
resumo do fechamento contábil dos valores, ou seja, o relatório 
apresentado no presente feito não atendeu  in totum aos ditames da 
IN n° 08/15 bem assim da Lei n°4320/64. 

Culpabilidade 

É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria apresentar a este Tribunal 
quando da autuação das Contas de Governo o relatório conclusivo da 
comissão especial de inventário anual dos bens patrimoniais, de 
acordo com o art. 16 da Resolução Normativa n° 004/01 - TCMGO e 
na forma/prazo previsto na Instrução Normativa n° 08/15 - TCMGO, 
em vez de ter se omitido quando da prestação de contas de governo 
e/ou solicitado sua juntada pelo TCMGO no feito em epígrafe. 

Dispositivo legal ou 
normativo violado  

Arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15-B, XIV, da IN 
TCM nº 008/2015.  

Encaminhamento 

Aplicação de multa no valor de R$ 500,00, correspondente a 4,1% do 
valor indicado no caput do artigo 47-A da Lei Orgânica do TCMGO 
(R$ 12.338,35), conforme previsto no art. 47-A, IX e XIV, da LOTCM. 
Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 III- 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 
a Wilson Tavares de Sousa Júnior, Prefeito do Município de Gameleira de Goiás em 
2019. 

 
IV- RECOMENDAR ao Chefe de Governo que:  

 
a) adote as providências e cautelas necessárias para que nos exercícios 

subsequentes as falhas acima apontadas, não tornem a ocorrer; 
b) promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

 
c) promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências 

constantes da Lei nº 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as 
informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 
005/2012; 

 
d) promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 

comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

 
e) na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 

pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

 
  V- ALERTAR ao Chefe de Governo atual que: 

 
  a) observe, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e nos 
respectivos orçamentos anuais, a previsão de recursos e dotações orçamentárias 
específicas e compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias que viabilizem a plena 
execução do Plano Municipal de Educação (PME), conforme previsto no art. 10 do Plano 
Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº 13.005/2014; 
 
  b) observe o cumprimento da Meta 1 do PNE, que determinou que até o 
ano de 2016 deveria ser promovida a universalização da educação infantil na pré-escola 
para crianças de quatro e cinco anos de idade, bem como a ampliação da oferta de 
educação infantil em creches para atender pelo menos 50% das crianças de até três 
anos de idade, até o final da vigência do PNE (2024); 
 
  c) observe o cumprimento da Meta 18 do PNE, que estabeleceu que fosse 
assegurado até o ano de 2016, a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, 
para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tendo como 

http://www.tcm.go.gov.br/
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referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, considerando ainda a estratégia 18.1 da 
referida Meta, que estipula que até o ano de 2017 no mínimo 90% dos profissionais do 
magistério e 50% dos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de 
cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 
encontrem vinculados; 
 
  d) promova todas as medidas necessárias à inscrição e ao recebimento 
dos créditos de Dívida Ativa, no sentido de impedir o cancelamento de seus valores, por 
inexatidão/falhas de sua inscrição, morosidade em sua cobrança, a ponto de ensejar 
prescrição, visto que podem resultar em renúncia de receitas, devendo neste caso serem 
atendidos os regramentos do art. 14 da LRF e legislação pertinente. 

 
VI- DETERMINAR, após trânsito em julgado, o envio do processo 

contendo o parecer prévio à Câmara Municipal respectiva, para providências e 
julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no 
Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, em 17 de agosto de 2016. 

 
Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 

aspecto da veracidade ideológica presumida e, ainda, que as conclusões registradas no 
presente ato não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da 
prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, 
tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
26 de Janeiro de 2022. 

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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo 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.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 04973/2020 
 

PARECER PRÉVIO Nº 00006/2022 - TRIBUNAL PLENO 
 
PROCESSO Nº   : 04973/2020 
MUNICÍPIO   : Gameleira de Goiás 
ÓRGÃO   : Poder Executivo 
ASSUNTO   : Contas de Governo 
EXERCÍCIO   : 2019 
CHEFE DE GOVERNO    : Wilson Tavares de Sousa Júnior 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04973/2020
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CPF Nº   : 004.468.201-80 
RELATOR   : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 
REPRESENTANTE DO MPC : Henrique Pandim Barbosa Machado 
 

MUNICÍPIO DE GAMELEIRA DE 
GOIÁS. ÓRGÃO: PODER 
EXECUTIVO. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE GOVERNO. 
EXERCÍCIO DE 2019. 
PARECER PELA APROVAÇÃO 
DAS CONTAS COM 
RESSALVA. DETERMINAÇÃO. 

 
VISTOS e relatados os presentes autos que tratam das Contas de 

Governo prestadas pelo Sr. Wilson Tavares de Sousa Júnior, Chefe do Poder 
Executivo do Município de Gameleira de Goiás, no exercício de 2019. 

 
Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, segundo a 
qual para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 
(inelegibilidade), a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras 
Municipais e, ainda, considerando a Instrução Normativa nº 010/2018 do TCMGO, este 
Tribunal de Contas manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer 
Prévio, para as contas do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara 
Municipal, e Acórdão para os demais fins. 

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

Sessão Plenária, nos termos do Voto do Relator: 
 

I- EMITIR parecer prévio pela APROVAÇÃO com as ressalvas das falhas 
dos itens 1 e 2, das Contas de Governo de 2019, de responsabilidade de Wilson 
Tavares de Sousa Júnior, Chefe do Poder Executivo do Município de Gameleira de 
Goiás, no exercício de 2019, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal 
ao decidir no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF.  

 
II- DETERMINAR, após trânsito em julgado, o envio do processo contendo 

o parecer prévio à Câmara Municipal respectiva, para providências e julgamento, por 
força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário 
nº 848.826/DF, em 17 de agosto de 2016. 

 
Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 

aspecto da veracidade ideológica presumida e, ainda, que as conclusões registradas na 
presente decisão, não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo 
da prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios 
diferenciados, tais como inspeções, auditorias e denúncias. 
 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
26 de Janeiro de 2022. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo 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.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
GOIANAPOLIS 
 
 

Processo - 01615/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00045/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO  : 01615/21 
MUNICÍPIO  : Goianápolis 
ÓRGÃO  : Fundo Municipal de Saúde - FMS 
PERÍODO  : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO  : Prestação de Contas de Gestão/2020 
GESTOR 1  : Alexandre Moraes de Oliveira 
CPF  : 707.120.931-68 
PERÍODO  : 1/1/2020 a 2/12/2020 
GESTORA 2  : Karita Moraes da Silva 
CPF  : 707.618.041-37 
PERÍODO  : 3/12/2020 a 31/12/2020 
RELATOR   : Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
 

CONTAS DE GESTÃO DE 2020. FMS. PONTOS 
DE ANÁLISE EM CONFORMIDADE. CONTAS 
REGULARES. 
Foram atendidos os critérios de análise das 
contas de 2020 estabelecidos pela Decisão 
Normativa DN nº 2/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 

prestadas pelos senhores Alexandre Moraes de Oliveira e Karita Moraes da Silva, 
Gestores do Fundo Municipal de Saúde – FMS de Goianápolis no exercício de 2020. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em: 
 
1- julgar REGULARES as contas de responsabilidade do senhor 

Alexandre Moraes de Oliveira, Gestor do FMS do Município de Goianápolis no período 
de 1/1/2020 a 2/12/2020; 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2- julgar REGULARES as contas de responsabilidade da senhora 
Karita Moraes da Silva, Gestora do FMS do Município de Goianápolis no período de 
3/12/2020 a 31/12/2020; 

 
3- RECOMENDAR ao(à)(s) Gestor(a)(s) que sejam: 

 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 

constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 

 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 

ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas não 
elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas 
e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
GOIANIA 
 
 

Processo - 08609/2018 
 

ACÓRDÃO Nº 06773/2021 - Tribunal Pleno 
 
PROCESSO  : 08609/18 – FASE 04. 
ÓRGÃO/ENTIDADE : PREFEITURA DE GOIÂNIA. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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NATUREZA  : CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO N0 07529/2019.  
PERÍODO : 2021. 
RESPONSÁVEL 1 : IRIS REZENDE MACHADO, EX-PREFEITO (2016/2020). 
CPF – RESPONSÁVEL 1 : 002.475.701-25. 
RESPONSÁVEL 2 : MARCELO FERREIRA DA COSTA, EX-

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
ESPORTES.  

CPF-RESPONSÁVEL 2 
RESPONSÁVEL 3 
 
 
CPF-RESPONSÁVEL 03 

: 
: 
: 
 
: 

533.114.501-91. 
AGENOR MARIANO DA SILVA, EX-SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MARÇO DE 2019 A 
DEZEMBRO DE 2020).  
526.598.871-87. 

RESPONSÁVEL 4 : ROGÉRIO OLIVEIRA DA CRUZ, PREFEITO (2021/2024). 

CPF – RESPONSÁVEL 4 : 764.428.377-34. 

RESPONSÁVEL 5 : MARCELA ARAÚJO TEIXEIRA, SECRETÁRIA DE 
ADMINISTRAÇÃO. 

CPF – RESPONSÁVEL 5 
 
MPC 
 
RELATOR 

: 
 
: 
 
: 

969.039.101-15. 
 
HENRIQUE PANDIM 
 
DANIEL GOULART 
 
 

 
MUNICÍPIO DE GOIANIA. CUMPRIMENTO DE 
ACÓRDÃO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. 
ARQUIVAR. CONVERGENTE COM 
ESPECIALIZADA E MPC. 
 

Tratam-se os autos de fase de cumprimento do Acórdão AC nº 07529/19 (fls. 
299/323 – Vol. 06/06 – fase 01), mantido integralmente em sede de recurso ordinário, 
consoante Acórdão n. 03262/20 (fls. 047/082 – Fase 03), proferido nos autos do 
Processo nº 08609/2019 (Fase 01), referente à denúncia apresentada por Rafael Tristão 
Souza, membro da Comissão dos aprovados no Concurso Público nº 001/2016, realizado 
pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia, noticiando diversas 
irregularidades na gestão de pessoal na área da educação da municipalidade.  

 
Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Plenário, acolhendo as razões expostas no voto do 
Relator: 

 
1. DECLARAR O CUMPRIMENTO das determinações contidas nas alíneas 

“a”, “b”, “c” e “d” do item 5 do Acórdão AC nº 07529/19 (fls. 299/323 – Vol. 
06/06 – fase 01) pelos então gestores responsáveis, Sr. Iris Rezende 
Machado, ex-Prefeito, Sr. Marcelo Ferreira da Costa, ex-Secretário 
Municipal de Educação e Esportes e Sr. Agenor Mariano da Silva Neto, 
ex-Secretário Municipal de Administração (a partir de março de 2019), 
tendo em vista que foram tomadas providências para o cumprimento das 
determinações do aludido acórdão; 
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2. ALERTAR, ao atual Controlador Geral do Município de Goiânia, Sr. 
COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO (ou quem vier a substitui-lo), que 
caso sejam detectadas futuras irregularidades no cumprimento das 
determinações exaradas no Acordão n. 07529/2019 (fls. 299/323 – Vol. 
06/06 – fase 01), após análise de relevância e risco, se for o caso, adote 
medidas de sua atribuição para prevenção com relação as irregularidades 
na gestão de pessoal no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 
servindo os presentes autos como prova do dolo em caso de reincidência. 

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

de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 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 e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 03817/2019 

 
ACÓRDÃO Nº 06801/2021 - Tribunal Pleno 

 
PROCESSO   : 03817/19 
ÓRGÃO/ENTIDADE  : PODER EXECUTIVO DE GOIÂNIA 
NATUREZA   : FASE DE CUMPRIMENTO De ACÓRDÃO 
PERÍODO   : 2018 
RESPONSÁVEL 1  : IRIS REZENDE MACHADO (PREFEITO) 
CPF    : 002.475.701-25 
RESPONSÁVEL 2  : AGENOR MARIANO DA SILVA NETO (SECRETÁRIO DE  
ADMINISTRAÇÃO) 
CPF    : 526.598.871-87 
RESPONSÁVEL 3  : MARCELO FERREIRA DA COSTA (SECRETÁRIO SME) 
CPF    : 533.114.501-91 
RESPONSÁVEL 4  : MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS CUNHA  
(CHEFE DO RECURSOS HUMANOS) 
CPF    : 397.409.511-04 

http://www.tcm.go.gov.br/
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RESPONSÁVEL 5  : JULIANO GOMES BEZERRA (CONTROLADOR GERAL 
DO  
MUNICÍPIO) 
CPF    : 004.613.061-66 
INTERESSADO  : ADAMO LIMA DA SILVA E OUTROS 
 

PODER EXECUTIVO. Cumprimento de decisão 
constante do Acórdão nº 08945/2019. Declarar o 
cumprimento do Acórdão, conforme emitido pelo Acórdão 
n° 02162/21. Devolução à origem. 

 
Trata-se do procedimento de cumprimento do Acórdão n° 08945/19 (f. 02), o 

qual apreciou os atos de admissão decorrentes de aprovação em Concurso Público de Adamo 
Lima da Silva e outros, pelo município de Goiânia, tudo em conformidade com o disposto no art. 
71, III, da Constituição Federal c/c art. 1º, IV e art. 21, I, da Lei Estadual nº 15.958/2007. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, 
ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos 

membros reunidos em Sessão Plenária, nos termos das considerações já feitas no voto do 
Relator, por extinguir o processo, sem julgamento de mérito e devolver à origem, uma vez que já 
foi verificado o cumprimento do Acórdão n. 08945/19 (f. 02, vol 1/2), conforme emitido pelo 
Acórdão n° 02162/21. 

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

Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo. 

 
 
Processo - 05138/2020 
 
 
PROCESSO 

 
: 

 
05138/20 

MUNICÍPIO : GOIÂNIA 

ASSUNTO : CONTAS DE GOVERNO 

PERÍODO : 2019 

http://www.tcm.go.gov.br/
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CHEFE DE GOVERNO : IRIS REZENDE MACHADO 

CPF : 002.475.701-25 

RELATOR : CONS. SUBST. FLAVIO M. ANDRADA LUNA 

 
MUNICIPIO DE GOIÂNIA. CONTAS DE 
GOVERNO. EXERCÍCIO 2019. PARECER 
PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM 
RESSALVAS. Voto Divergente da SCG e 
Convergente com o MPC 

 
Trata-se da análise das contas de governo, do Município de GOIÂNIA, 

referente ao exercício de 2019, de responsabilidade de IRIS REZENDE MACHADO, 
Chefe do Poder Executivo, protocolizadas na sede deste Tribunal em 12/05/2020, na 
forma prevista no art. 15 da IN TCM nº 008/2015, para apreciação e emissão de parecer 
prévio, nos termos do art. 6º da Lei Estadual nº 15.958/2007 – Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

Acordam os Conselheiros do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu colegiado, acolhendo as 
razões expostas no voto do Relator, em:  

I. Manifestar à respectiva Câmara Municipal o seu Parecer Prévio pela 
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas de Governo de 2019, de responsabilidade 
de IRIS REZENDE MACHADO, Chefe de Governo do Município de GOIÂNIA, em 
decorrência das ressalvas descritas nos itens 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.12. 
RESSALVA ITEM 11.1. Abertura de créditos adicionais suplementares nos meses de 
outubro e novembro, por decreto do Chefe de Governo, acima dos limites fixados na LOA 
e em autorizações posteriores, conforme relatório controle de suplementação extraído do 
SICOM. 
Controle de suplementação do Município (valores em R$1,00). 

MÊS CRÉDITOS 
ABERTOS  

(b) 

NOVAS 
AUTORIZAÇÕES  

(c) 

SALDO  
(d) = a - b + c 

Valor autorizado na LOA (a)   1.586.841.600,00 

Janeiro 167.287.586,17 - 1.419.554.013,83 
Fevereiro 40.917.974,00 - 1.378.636.039,83 
Março 158.150.692,84 - 1.220.485.346,99 
Abril 463.383.564,02 - 757.101.782,97 
Maio 76.718.294,76 - 680.383.488,21 
Junho 50.492.458,42 - 629.891.029,79 
Julho 317.873.300,00 - 312.017.729,79 
Agosto 251.241.607,03 - 60.776.122,76 
Setembro 42.265.680,60 - 18.510.442,16 
Outubro 159.158.109,50 - (140.647.667,34) 
Novembro 116.886.418,56 - (257.534.085,90) 
Dezembro 159.331.208,14 - (416.865.294,04) 

Total 2.003.706.894,04 -  

Fonte: Sistema de Controle de Contas Municipais – SICOM. 
Nota técnica: O valor de R$ 1.816.816.500,00, informado como nova autorização de 
suplementação (fls. 236, vol. 22), foi desconsiderado por não se tratar de autorização 
para abertura de crédito suplementar para o exercício de 2019. 
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RESSALVA ITEM 11.3. Apresentar o relatório conclusivo da comissão especial 
designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais contendo: a) as 
imobilizações, as incorporações, as baixas e as alienações do exercício; b) o estado de 
conservação dos bens inventariados; - c) as informações analíticas de bens levantados 
por detentor de carga patrimonial (Unidade Administrativa/Servidor); f) o resumo do 
fechamento contábil dos valores. 
RESSALVA ITEM 11.4. Cancelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa, no montante 
de R$635.409.990,01 (R$26.269.437,26 de cancelamentos e R$609.140.552,75 de 
ajustes negativos de exercícios anteriores), conforme Detalhamento da Dívida Ativa – 
DDA (fls. 338, vol. 1), sem comprovação do fato motivador. Note-se que foram 
cancelados créditos de Dívida Ativa no total de R$778.219.836,68 (R$156.326.873,37 de 
cancelamentos e R$621.892.963,31 de ajustes negativos de exercícios anteriores), 
sendo prescrito o valor de R$142.809.846,67 (R$ 130.057.436,11 referente aos 
cancelamentos e R$12.752.410,56 referente aos ajustes) e não prescrito o montante de 
R$635.409.990,01 (R$26.269.437,26 referente aos cancelamentos e R$609.140.552,75 
referente aos ajustes). Ademais, o total dos cancelamentos informados no DDA, no 
montante de R$ 635.409.990,01 (fls. 338, vol. 1), diverge daquele registrado 
contabilmente, no montante de R$ 805.472.789,42, conforme relatório analítico do ativo 
permanente (fls. 339, vol. 1). 
RESSALVA 11.5. Cancelamento de Restos a Pagar Processados (excluídos os 
prescritos), no montante de R$ R$1.416.431,26, conforme relatório analítico do passivo 
financeiro (fls. 340), sem comprovação do fato motivador. 
RESSALVA ITEM 11.6. Saldos das obrigações informadas no Demonstrativo da Dívida 
Fundada – Anexo 16 (fls. 341/342, vol. 1) não comprovados por documentação hábil 
(certidões, extratos, declarações, contratos e/ou outros).  
RESSALVA ITEM 11.12. Apresentar documentos que comprovem a execução das 
emendas impositivas ao orçamento anual, de acordo com a Lei Orgânica do Município, 
em especial o previsto no artigo 138, visto que no processo n° 03765/19, foi comunicado 
a este Tribunal possível descumprimento da referida Lei. Ainda, em se tratando da 
existência de impedimento de ordem legal ou técnica quanto a execução/empenho das 
emendas impositivas deve ser evidenciado o cumprimento do rito/forma a que alude a Lei 
Orgânica. 

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

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

Destaca-se, finalmente, que as conclusões registradas nos presentes 
autos não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação 
de contas, e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como 
inspeções, denúncias ou tomada de contas. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 

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

Votação:Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: 
Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. 
Valcenôr Braz de Queiroz. 

Votaram(ou) contra :  Cons.Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 09091/2020 

 
ACÓRDÃO Nº 03945/2021 - Tribunal Pleno 

 
PROCESSO : 09091/20 - FASE 02 

ASSUNTO : AGRAVO 

RELATOR 
EM SUBSTITUIÇÃO 

:  FLÁVIO MONTEIRO DE ANDRADA LUNA 

PROCURADOR MPC : HENRIQUE PANDIM BARBOSA MACHADO 

GESTOR : IRIS RESENDE MACHADO 

CPF : 002.475.701-25 

MUNICÍPIO : GOIÂNIA 
ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 

 
AGRAVO. CONHECIMENTO. NEGADO 
PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO 
AGRAVADO.  
 

Tratam os autos de AGRAVO, interposto, via Procuradoria-Geral do 
Município, pelo senhor Íris Rezende Machado, então Prefeito do Município de Goiânia, 
impugnando as determinações constantes do Acórdão nº 06149/2020, que referendou 
medida cautelar que determinou a imediata suspensão do Lote 1, do Edital de Regime 
Diferenciado de Contratação (RDC) nº 001/2020, inclusive a sessão marcada inicialmente 
para o dia 19/10/2020, até manifestação conclusiva do TCMGO, solicitando o 
recebimento do agravo com efeito suspensivo. 

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 DO PRESENTE AGRAVO por estarem presentes os 
requisitos de admissibilidade previstos no artigo 232-A, do Regimento Interno desta Corte 
de Contas e no artigo 43-A, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios; 

2. no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO tendo em vista que o 
Agravante não conseguiu apresentar justificativas capazes de afastar as irregularidades 
constatadas na fase 01 do processo, mantendo, portanto, incólume o teor do Acórdão nº 
06149/2020; 

3. DETERMINAR que após a publicação da presente decisão sejam 
os autos encaminhados à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 

http://www.tcm.go.gov.br/
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para dar prosseguimento à análise do mérito da presente Representação (FASE 01);  

4. DETERMINAR que se cumpram as demais formalidades de praxe. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 11 

de Agosto 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, 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. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, 
Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 06759/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 06461/2021 - Segunda Câmara Extraordinária 
 
PROCESSO : 06759/20 
INTERESSADO : GOIANIA – COMURG 
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 
PERÍODO : 2019 
GESTOR : ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO 
CPF : 056.823.121-04 
RELATOR :  CONS. FLAVIO M. ANDRADA LUNA 
 

MUNICIPIO DE GOIANIA. COMURG. 
CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2019. 
JULGAR IRREGULARES AS CONTAS DA 
COMPANHIA. RESSALVAS. 
RECOMENDAÇÕES. Voto Convergente 
com a SCG e MPC. 
 

Trata-se da análise técnica e contábil das contas de gestão da 
COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG, referentes ao exercício de 
2019, de responsabilidade de ARISTÓTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO, 
protocolizadas na sede deste Tribunal em 30/06/2020, na forma prevista no art. 12 da IN 
TCM nº 008/2015 de 01/12/2015, para análise e julgamento, com base no art. 1º, inciso 
III, alínea “a”, c/c art. 10 da Lei Estadual nº 15.958/2007 – Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado de Goiás (LOTCM/GO). 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás, pelos membros integrantes da 2° Câmara, acolhendo a proposta do Relator 
em:  

http://www.tcm.go.gov.br/
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I. JULGAR IRREGULARES as contas de gestão de responsabilidade de 
ARISTÓTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO, gestor da COMPANHIA DE 
URBANIZACAO DE GOIANIA – COMURG, do Município de GOIANIA, no exercício de 
2019, em decorrência das falhas mencionadas nos itens 17.1, 17.5 e 17.7, e ainda, com 
as ressalvas dos itens 17.3, 17.4 e 17.6.  

II. APLICAR MULTA ao gestor ARISTÓTELES DE PAULA E SOUSA 
SOBRINHO, no valor de R$ 2.110,45, conforme tabela abaixo: 

Nome ARISTÓTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO 

CPF 056.823.121-04 

Cargo Gestor 

Conduta 1) Deixar de avaliar os investimentos das empresas subsidiárias 
integrais da COMURG pelo método da equivalência patrimonial como 
prevê a legislação societária (art. 247 e 248 da Lei Federal nº 
6.404/76) (item 17.1). 
2) Apresentar nas Contas Anuais de Gestão o relatório da comissão 
designada para levantamento dos bens e direitos, de forma 
incompleta/inconsistente, sem atender ao disciplinado na Instrução 
Normativa n° 08/15-TCMGO. (item 17.3) 
3) Deixar de apresentar nas Contas Anuais de Gestão, a ata da 
assembleia geral ordinária que tomou as contas dos administradores e 
votou as demonstrações financeiras do exercício findo, acompanhada 
da comprovação do seu arquivamento no registro do comércio e sua 
respectiva publicação, conforme os termos do art. 134 da Lei nº 
6.404/76. (item 17.5). 
4) Deixar contabilizar e representar com fidedignamente o montante 
das obrigações tributárias no balanço patrimonial (item 17.7). 

Período da 
Conduta 

1) 01/01/2019 a 31/12/2019. 
2) 01/01/2020 (início do prazo de envio das contas anuais) a 
30/06/2020 (prazo para entrega das contas anuais de gestão ao 
TCM/GO. 
3) 01/01/2020 (início do prazo de envio das contas anuais) a 
30/06/2020 (prazo para entrega das contas anuais de gestão ao 
TCM/GO. 
4) 01/01/2019 a 31/12/2019. 

Nexo de 
Causalidade 

1) Ao deixar de avaliar pelo método da equivalência patrimonial como 
prevê a legislação societária (art. 247 e 248 da Lei Federal nº 
6.404/76) os investimentos das empresas subsidiárias integrais da 
COMURG, resultou em distorção relevante das informações 
evidenciadas pelas demonstrações contábeis levantadas ao término 
do exercício de 2018, porque superavalia investimentos (informa 
direitos inexistentes) e subavalia o resultado do exercício (omite 
despesas), ou seja, prejudica de forma significativa a avaliação dos 
resultados da gestão, em desacordo com a legislação societária e as 
boas práticas contábeis do país. 
2) A exibição incompleta do relatório da comissão designada para 
levantamento dos bens e direitos na forma/prazo definido na IN 
n°08/15-TCMGO resultou em prejuízo na avaliação de sua 
conformidade com todas as disposições do art.12, § 2°, VII da 
Instrução Normativa n° 08/15. 
3) A falta de exibição ao TCMGO nas Contas Anuais de Gestão, na 
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forma/prazo previsto na IN n° 08/15-TCMGO, da ata assembleia geral 
ordinária que tomou as contas dos administradores e votou as 
demonstrações financeiras do exercício findo, acompanhada da 
comprovação do seu arquivamento no registro do comércio e sua 
respectiva publicação, conforme os termos do art. 134 da Lei nº 
6.404/76, resultou em impossibilidade de verificação dos atos relativos 
a aprovação das contas e demonstrações financeiras, bem como as 
formalidades de arquivamento e publicação. 
4) A falta de contabilizar e representar com fidedignamente o 
montante das obrigações tributárias no balanço patrimonial, resultou 
em uma subavaliação do passivo (obrigações com terceiros), ferindo 
frontalmente a legislação societária (art. 177 da Lei Federal nº 
6.404/76) e as práticas contábeis brasileiras (Resolução CFC nº 
1.374/11). Isso distorce de modo relevante a posição patrimonial e 
financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade 
representados pelas demonstrações contábeis. 

Culpabilidade 1) É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria avaliar os investimentos das 
empresas subsidiárias integrais da pelo método da equivalência 
patrimonial, de acordo com a legislação societária (art. 247 e 248 da 
Lei Federal nº 6.404/76), evitando, com isso, superavaliações 
(informando direitos inexistentes) e/ou subavaliações (omitindo 
despesas) dos investimentos no resultado do exercício, registrados no 
Balanço Patrimonial do exercício de 2018, em vez de suspender o uso 
da equivalência patrimonial na avaliação de seus investimentos nas 
empresas subsidiárias integrais. 
2) É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria apresentar a este Tribunal 
quando da apresentação ao TCMGO das Contas Anuais de Gestão o 
relatório da comissão designada para levantamento dos bens e 
direitos, de acordo com o art. 12, §2º, VII da IN/TCM nº 008/2015, em 
vez de exibir relatório com incompletude de informações e formas 
exigidas pela IN n° 08/15 deste Tribunal. 
3) É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria apresentar, consoante o previsto 
no art.12, § 3°, IV da IN n° 08/15-TCMGO, a ata da assembleia geral 
ordinária que tomou as contas dos administradores e votou as 
demonstrações financeiras do exercício findo, acompanhada da 
comprovação do seu arquivamento no registro do comércio e sua 
respectiva publicação, conforme os termos do art. 134 da Lei nº 
6.404/76, em vez de não realizar sua exibição nas Contas Anuais de 
Gestão. 
4)É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria contabilizar e representar com 
fidedignamente o montante das obrigações tributárias no balanço 
patrimonial, segundo do regime de competência preconizado no art. 
177 da Lei Federal nº 6.404/76) e nas práticas contábeis brasileiras 
(Resolução CFC nº 1.374/11), evitando, com isso, subavaliações 
(omitindo obrigações) dos passivos registrados no Balanço Patrimonial 
do exercício de 2018, em vez de deixar de contabilizar e representar 
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com fidedignamente o montante das obrigações tributárias no balanço 
patrimonial. 

Dispositivo legal 
ou normativo 
violado  

1) Art. 177, 247 e 248 da Lei Federal nº 6.404/76, c/c a Lei nº 
11.638/2007. 
2) Art.12, §2°, VII, da Instrução Normativa n°08/15-TCMGO. 
3) Art. 12, § 3°, IV da Instrução Normativa n°08/15-TCMGO. 
4) Art. 177 da Lei Federal nº 6.404/76 c/c Resolução CFC nº 1.374/11 
e NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro. 

Encaminhamento 1) Aplicação de multa no valor de R$ R$ 370,15 (3% de R$ 
12.338,35), previsto no art. 47-A, VIII e IX, da Lei Estadual nº 
15.958/07 – LOTCM. 
2) Aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00, correspondente a 
8,11% do valor indicado no caput do artigo 47-A da Lei Orgânica do 
TCMGO (R$ 12.338,35), conforme previsto no art. 47-A, XIV da 
LOTCM (alterado pela Resolução Administrativa n° 00119/19). Valor 
definido conforme extrato de ata nº 017/2018. 
3) Aplicação de multa no valor de R$ 370,15, correspondente a 3% do 
valor indicado no caput do artigo 47-A da Lei Orgânica do TCMGO (R$ 
12.338,35), conforme previsto no art. 47-A, XIV da LOTCM (alterado 
pela Resolução Administrativa n° 00119/19). 
4) Aplicação de multa no valor de R$ 370,15 (3% de R$ 12.338,35), 
previsto no art. 47-A, VIII e IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LOTCM. 
Totalizando R$2.110,45. 

III. RECOMENDAR ao atual Gestor que: 
a) adote as providências e cautelas necessárias para que nos exercícios 

subsequentes as falhas apontadas nos itens 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7, não 
tornem a ocorrer; 

b) promova as providências necessárias à adequação da estrutura do 
conjunto completo das demonstrações contábeis às práticas contábeis do país e à 
observância restrita dos procedimentos legais inerentes à realização das assembleias 
gerais; 

c) promova a avaliação dos investimentos em empresas controladas pelo 
método da equivalência patrimonial e sua adequada evidenciação em notas explicativas, 
quando da elaboração das demonstrações contábeis, conforme determina a lei e as 
práticas contábeis adotadas no país. 

d) adote as providências e cautelas necessárias para que nos exercícios 
subsequentes a COMURG apresente Lucro Líquido. 

Evidencia-se que na análise técnica foram considerados os documentos 
constantes da prestação de contas, assim como as informações apresentadas ao 
SICOM/TCM, sob o aspecto da veracidade ideológica presumida. 

Destaca-se, finalmente, que as conclusões registradas nos presentes 
autos não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação 
de contas, e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como 
inspeções, denúncias ou tomada de contas. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 8 

de Dezembro de 2021. 
Presidente: Valcenôr Braz de Queiroz 
Relator em substituição: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
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Presentes os conselheiros: Cons. Fabricio Macedo Motta, 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 
Regis Gonçalves Leite. 

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

Fabricio Macedo Motta, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr 
Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 01555/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00047/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 
PROCESSO  : 01555/21 
MUNICÍPIO  : Goiânia 
ÓRGÃO  : Fundo Previdenciário - FUNPREV 
PERÍODO  : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO  : Prestação de Contas de Gestão/2020 
GESTOR 1  : Paulo Henrique Rodrigues Silva 
CPF  : 014.936.651-54 
PERÍODO  : 1/1/2020 a 2/4/2020 
GESTOR 2  : Jean Damas da Costa 
CPF  : 845.929.901-53 
PERÍODO  : 3/4/2020 a 30/4/2020 
GESTORA 3   : Carolina Alves Luiz Pereira 
CPF  : 020.788.661-05 
PERÍODO  : 1/5/2020 a 31/12/2020 
RELATOR   : Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
  

CONTAS DE GESTÃO DE 2020. PREV. 
PONTOS DE ANÁLISE EM CONFORMIDADE. 
CONTAS REGULARES. 
Foram atendidos os critérios de análise das 
contas de 2020 estabelecidos pela Decisão 
Normativa DN nº 2/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 

prestadas pelos senhores Paulo Henrique Rodrigues Silva, Jean Damas da Costa e 
Carolina Alves Luiz Pereira, Gestores do Fundo Previdenciário – FUNPREV do 
Município de Goiânia no exercício de 2020. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em: 
 
1- julgar REGULARES as contas de responsabilidade do senhor Paulo 

Henrique Rodrigues Silva, Gestor do FUNPREV do Município de Goiânia no período de 
1/1/2020 a 2/4/2020; 

 
2- julgar REGULARES as contas de responsabilidade do senhor Jean 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Damas da Costa, Gestor do FUNPREV do Município de Goiânia no período de 3/4/2020 
a 30/4/2020; 

 
3- julgar REGULARES as contas de responsabilidade da senhora 

Carolina Alves Luiz Pereira, Gestora do FUNPREV do Município de Goiânia no período 
de 1/5/2020 a 31/12/2020; 

 
4- RECOMENDAR ao(à)(s) Gestor(a)(s) que sejam: 

 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 

constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 

(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas não 
elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas 
e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
GOIATUBA 
 
 

Processo - 01243/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00013/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01243/21 
Município : Goiatuba 
Órgão : Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG) 
Gestor         : Gilmar Vieira de Rezende 
CPF            : 469.071.576-91 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR. EXERCÍCIO DE 2020. 
CONTAS REGULARES.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO. 

 
Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Gilmar Vieira 

de Rezende, Gestor da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG) no 
exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade do sr. Gilmar 
Vieira de Rezende, Gestor da FESG do Município de Goiatuba no exercício de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 
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À Superintendência de Secretaria, para os fins.   
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
GOUVELANDIA 
 
 

Processo - 03006/2021 
 

 
ACÓRDÃO Nº 06430/2021 - Primeira Câmara 

 
 

Processo                  : 03006/21 

Município                  : GOUVELÂNDIA 

Órgão                  : PODER EXECUTIVO 

Assunto                  : CONTAS DE GESTÃO 

Período                  : 2020 

Gestor                   : EURÍPEDES MOREIRA DA SILVA 

CPF                   : 587.826.481-15 

Conselheiro Relator :DANIEL GOULART 
 

Declarar que as das Contas de Gestão estão 
regulares. Não foram constatadas 
irregularidades.  
 

Tratam os autos das contas de gestão do PODER EXECUTIVO do 
município de GOUVELÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
EURÍPEDES MOREIRA DA SILVA. 

 
Deve-se frisar que nos atos decisórios (Acórdãos e Pareceres Prévios nas 

Contas de Gestão e de Governo) deste Tribunal será considerada a decisão do Supremo 
Tribunal Federal que fixou tese jurídica com repercussão geral, em sede de Recurso 
Extraordinário com o nº 848.826/DF, segundo a qual para os fins do artigo 1º, inciso I, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), a apreciação das Contas de 
prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais. 

 
Dessa forma, considerando, ainda, a Instrução Normativa n. 010/2018 do 

TCMGO, este TCM se manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer 
Prévio, para as Contas do prefeito, nos atos submetidos a julgamento pela respectiva 
Câmara Municipal, e Acórdão para os demais fins. 

 
Decide o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

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

 
EMITIR ACÓRDÃO para DECLARAR que nas Contas de Gestão do 

PODER EXECUTIVO do Município de GOUVELÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, 
de responsabilidade de EURÍPEDES MOREIRA DA SILVA, prefeito e gestor, não foram 
encontradas falhas; 

 
INFORMAR que a IN/TCM n° 010/2018, deste Tribunal de Contas, 

disciplina que os Atos Decisórios quando tratarem das Contas (Gestão e Governo) dos 
prefeitos serão formados por: Parecer Prévio, para as contas do prefeito, submetido a 
julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para os demais fins; 

 
EVIDENCIAR que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 

os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
ALERTAR que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem de 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomada 
de contas especiais. 

 
 
RECOMENDAR que sejam: 

(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
 (b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 7 

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

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 

Processo - 03006/2021 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00487/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo                  : 03006/21 

Município                  : GOUVELÂNDIA 

Órgão                  : PODER EXECUTIVO 

Assunto                  : CONTAS DE GESTÃO 

Período                  : 2020 

Gestor                  : EURÍPEDES MOREIRA DA SILVA 

CPF                   : 587.826.481-15 

Conselheiro Relator :DANIEL GOULART 
 
Parecer pela Aprovação das Contas de Gestão. 
Não foram constatadas irregularidades. 
 

Tratam os autos das Contas de Gestão do PODER EXECUTIVO do 
Município de GOUVELÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
EURÍPEDES MOREIRA DA SILVA. 

 
Deve-se frisar que nos atos decisórios (Acórdãos e Pareceres Prévios nas 

Contas de Gestão e de Governo) deste Tribunal será considerada a decisão do Supremo 
Tribunal Federal que fixou tese jurídica com repercussão geral, em sede de Recurso 
Extraordinário com o nº 848.826/DF, segundo a qual para os fins do artigo 1º, inciso I, 
alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), a apreciação das Contas de 
prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais. 

 
Dessa forma, considerando, ainda, a Instrução Normativa n. 010/2018 do 

TCMGO, este TCM se manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer 
Prévio, para as Contas do prefeito, nos atos submetidos a julgamento pela respectiva 
Câmara Municipal, e Acórdão para os demais fins. 

 
Decide o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

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

 
EMITIR PARECER PRÉVIO pela APROVAÇÃO das Contas de Gestão do 

PODER EXECUTIVO do Município de GOUVELÂNDIA, relativas ao exercício de 2020, 
de responsabilidade de EURÍPEDES MOREIRA DA SILVA, prefeito e gestor; 
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INFORMAR que a IN/TCM n° 010/2018, deste Tribunal de Contas, 
disciplina que os Atos Decisórios quando tratarem das Contas (Gestão e Governo) dos 
prefeitos serão formados por: Parecer Prévio, para as contas do prefeito, submetido a 
julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para os demais fins; 

INFORMAR que a presente decisão está considerando a tese jurídica 
fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, alcançada pelo 
Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, na qual ficou decidida que a apreciação das 
Contas (Gestão e Governo) de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais; 

 
ENVIAR, após o trânsito em julgado, o processo contendo o Parecer 

Prévio à Câmara Municipal de GOUVELÂNDIA para providências e julgamento, por força 
da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário nº 
848.826/DF, em 17 de agosto de 2016; 

 
EVIDENCIAR que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 

os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
ALERTAR que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem de 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomada 
de contas especiais. 

 
RECOMENDAR que sejam: 

(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
 (b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 7 

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

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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GUARINOS 
 
 

Processo - 06356/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06781/2021 - Tribunal Pleno 
  
Processo  : 06356/2021 
Município : Guarinos 
Órgão  : FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da  
   Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da  
   Educação 
Gestora : Rosana Maria Silverio 
CPF : 862.233.211-04 
Assunto : Pedido de Revisão 
Objeto : AC n. 01446/2021 (Processo n. 03276/2020) – Contas de      
   Gestão - 2019 
Representante MPC: Regis Gonçalves Leite 
Relator  : Francisco José Ramos 

 
Guarinos. Pedido de revisão. Contas de gestão. 
2019. Irregularidade sanada. Julgamento pela 
regularidade das contas. Multa e débito 
desconstituídos. 
Voto convergente com a SR e com o MPC. 
 

Tratam os autos de Pedido de Revisão interposto pela sra. Rosana 
Maria Silverio, objetivando a reforma do Acórdão n. 01446/2021 
(Processo n. 03276/2020) que julgou irregulares as contas de gestão por ela prestadas 
na condição de gestora do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - do Município de 
Guarinos 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 pedido de revisão; 
2.    no mérito, dar-lhe provimento, para: 
2.1. reformar a decisão contida no Acórdão AC n. 01446/2021 

(Processo n. 03276/2020), no sentido de: 
 
2.1.1. julgar regulares as contas de gestão prestadas pela sra. Rosana Maria 

Silverio, gestora do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - do Município de Guarinos no 
exercício de 2019, em razão de considerar sanada a irregularidade apontada no item 3, 
que está abaixo evidenciada: 

 
Item 3: disponibilidade de caixa não comprovada por meio de extratos e 

conciliações bancárias, conforme tabela abaixo: 
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Banco  C/C  Saldo 
contábil  

Saldo 
extrato  

Extrato fls.  Diferença  

BRASIL 2165-2 18.652,41  11.246,67  15/17 7.405,74  

Totais 0 18.652,41  11.246,67  -    7.405,74  

 
2.1.2. desconstituir o débito imputado à gestora, sra. Rosana Maria Silverio, no 

valor de R$7.405,74, por considerar sanada a irregularidade contida no item 3.  
 
2.1.3. desconstituir a multa aplicada à gestora, sra. Rosana Maria Silverio, no 

valor de R$370,14, em virtude de considerar sanada a irregularidade apontada no item 3. 
2.2. manter os demais termos do Acórdão n. 01446/2021 

(Processo n. 03276/2020). 
3.  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 

Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 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. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
HIDROLANDIA 
 
 

Processo - 01119/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06607/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo  : 01119/2021 – Fase 2 
Município : Hidrolândia 
Poder : Executivo  
Prefeito e Gestor  : Paulo Sergio de Rezende 
CPF            : 633.862.671-49 
Assunto : Contas de Gestão – 2020 
Relator : Francisco José Ramos 
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CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES NAS CONTAS.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Paulo Sergio 
de Rezende, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de Hidrolândia no 
exercício de 2020. 

 
Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, segundo a qual para 
os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), 
a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais e, ainda, 
considerando a Instrução Normativa n. 010/2018 do TCMGO, este Tribunal de Contas 
manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer Prévio, para as contas 
do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para 
os demais fins. 

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

 
1. declarar que na análise das contas de gestão de responsabilidade do 

sr. Paulo Sergio de Rezende, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de 
Hidrolândia no exercício de 2020, não foram constatadas irregularidades, com base nos 
critérios definidos na DN n. 002/2021 do TCMGO. 

 
2. informar que: 
a. 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); 

b. as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

 
3. recomendar ao atual gestor que: 
a. promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle Interno 

com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância inadequada 
de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM n. 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes da 
Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c. promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão n. 04867/10 do TCMGO; 
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d. na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM n. 009/2014; 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio do 
município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na elaboração 
das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

 
4. alertar ao atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 

previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

6. determinar à Superintendência de Secretaria que, após o trânsito em julgado 
desta decisão, nos termos do art. 4º da IN n. 00010/2018: 

6.1. envie cópia integral do presente processo à 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; e 

6.2. dê ciência dos atos decisórios  à Justiça Eleitoral; 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 14 de 

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

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 

Processo - 01119/2021 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00500/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01119/2021 – Fase 1 
Município : Hidrolândia 
Poder : Executivo  
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Prefeito e Gestor  : Paulo Sergio de Rezende 
CPF            : 633.862.671-49 
Assunto : Contas de Gestão – 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. PARECER PRÉVIO 
PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Paulo Sergio 
de Rezende, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de Hidrolândia no 
exercício de 2020. 

 
Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, segundo a qual para 
os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), 
a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais e, ainda, 
considerando a Instrução Normativa n. 010/2018 do TCMGO, este Tribunal de Contas 
manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer Prévio, para as contas 
do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para 
os demais fins. 

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

Primeira Câmara, nos termos do relatório e voto do Relator: 
 
1. emitir parecer prévio pela aprovação das contas de gestão de 

responsabilidade do sr. Paulo Sergio de Rezende, prefeito e gestor do Poder Executivo 
do Município de Hidrolândia no exercício de 2020, nos termos da tese fixada pelo 
Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário n. 848.826/DF. 

 
2. 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; 

 
3. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

 
4. enviar, após o trânsito em julgado, o presente processo à respectiva Câmara 

Municipal, contendo o Parecer Prévio, 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. 

 
5. 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
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questão, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da 
Câmara. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 14 de 

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

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
INHUMAS 
 
 

Processo - 09777/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 06778/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo 09777/20 
Município Inhumas 
Assunto Pedido de Revisão 
Objeto Contas de Gestão – FMS 
Período Janeiro a dezembro/2016 
Gestor 1 Carlos Andre Vila Verde Alvares da Silva 
CPF 881.983.671-87 

Período 01/01/2016 a 06/10/2016 

Gestor 2 Jairo Gomes Barbosa 

CPF 397.283.231-15 

Período 7/10/2016 a 31/12/2016 

 
PEDIDO DE REVISÃO. CONTAS DE GESTÃO. 2016. FMS. 
VOTO REVISOR. RESSALVA DO ITEM 1.a (A contribuição 
previdenciária patronal paga ao RPPS não observou as 
alíquotas determinadas pela legislação municipal). 
REGULARIDADE COM RESSALVA. DESCOSNTITUIÇÃO 
das MULTAS.  

 
VISTOS E RELATADOS os presentes autos, que tratam de PEDIDO DE 

REVISÃO interposto pelo Sr. Carlos André Vila Verde Alvares da Silva (01/01 a 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09777/2020
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06/10/2016) e pelo Sr. Jairo Gomes Barbosa (7/10 a 31/12/2016), ambos Gestores do 
FMS do município de INHUMAS no exercício de 2016, visando à reforma do Acórdão AC 
nº 06455/2019, proferido em Recurso Ordinário, que manteve o julgamento pela 
IRREGULARIDADE das contas, em razão da permanência da falha verificada no ITEM 
1.a,  bem como as multas aplicadas aos interessados. 

 
ACORDAM os Conselheiros do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo as 
razões expostas no voto do Revisor, em:  

 
1 - conhecer do presente PEDIDO DE REVISÃO, para, no mérito, DAR-LHE 

PROVIMENTO PARCIAL, em razão da ressalva do ITEM 1.a; 
 
2 – Reformar a decisão contida no Acórdão AC nº 06455/2019, no sentido 

de: 
2.1- Julgar REGULAR COM RESSALVA as contas de gestão do  Sr. 

Carlos André Vila Verde Alvares da Silva (01/01 a 06/10/2016), Gestor do FMS do 
Município de INHUMAS no exercício de 2016; 

2.2- Julgar REGULAR COM RESSALVA as contas de gestão do Sr. 
Jairo Gomes Barbosa (7/10 a 31/12/2016), Gestor do FMS do Município de INHUMAS 
no exercício de 2016; 

3- Desconsiderar as multas aplicadas aos Srs. Carlos André Vila Verde 
Alvares da Silva (01/01 a 06/10/2016) e Jairo Gomes Barbosa (7/10 a 31/12/2016), que 
estão fundamentadas no art. 47-A, IV, da LOTCM (julgamento irregular das contas). 

Observa-se que na análise técnica os documentos apresentados foram 
considerados sob o aspecto da veracidade ideológica presumida. 

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

Dezembro de 2021. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Revisor: Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo. 
Votaram contra: Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 

Andrada Luna. 
 

 
Processo - 02489/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 06681/2021 - Segunda Câmara Extraordinária 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02489/2021
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PROCESSO :  02489/2021 
MUNICÍPIO : INHUMAS 
ÓRGÃO : FMP 
PERÍODO : 2020 

    GESTOR : DJOVINI DI OLIVEIRA-01/01/20 A 24/11/20 
    CPF : 814.914.091-34 
    GESTOR : RICARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS-25/11/20 A 

31/12/20 
    CPF : 589.090.521-04 
    ASSUNTO : CONTAS DE GESTÃO 

 
MUNICÍPIO DE INHUMAS. FMP. CONTAS 
DE GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2020. 
JULGAMENTO PELA REGULARIDADE. 
Recomendações. Proposta Convergente com 
a SCMG.  
 

 Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA - FUMPRESI do município de INHUMAS, relativas ao exercício de 2020, 
de responsabilidade de DJOVINI DI OLIVEIRA (01/01/2020 a 24/11/2020) e RICARDO 
DE OLIVEIRA VASCONCELOS (25/11/2020 a 31/12/2020). 

 
Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, pelos membros integrantes de sua Segunda Câmara, acolhendo as 
razões expostas no voto do Relator, em:  

 
Julgar REGULARES COM RESSALVA as Contas de Gestão do FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUMPRESI do município de INHUMAS, relativas ao 
exercício de 2020, de responsabilidade de DJOVINI DI OLIVEIRA (01/01/2020 a 
24/11/2020), em decorrência da falha mencionada no item 7. 
 
 Julgar REGULARES COM RESSALVA as Contas de Gestão do FUNDO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUMPRESI do município de INHUMAS, relativas ao 
exercício de 2020, de responsabilidade de RICARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS 
(25/11/2020 a 31/12/2020), em decorrência da falha mencionada no item 7. 
 
 RECOMENDAR que sejam: 
 
 a) adotadas medidas necessárias para que não reincida na falha 
apontada no item 7; 
 
 b) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
 
 c) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 

http://www.tcm.go.gov.br/
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maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida e que as conclusões registradas, não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por 
constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
auditorias e denúncias. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de Dezembro 
de 2021. 
 
Presidente: Valcenôr Braz de Queiroz 
 
Relator em substituição: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
 
Presentes os conselheiros: 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 Regis Gonçalves Leite. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. Sub.Flavio 
Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de 
Queiroz. 
 
 

IPAMERI 
 
 

Processo - 01949/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00019/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01949/2021 
Município : Ipameri 
Órgão : FUMPI - Fundo de Previdência Social 
Gestora         : Soleni Aparecida Araujo 
CPF            : 571.091.926-87 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. RPPS. EXERCÍCIO DE 
2020. CONTAS REGULARES.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Soleni 
Aparecida Araujo, gestora do FUMPI – Fundo de Previdência Social - do Município de 
Ipameri no exercício de 2020. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01949/2021
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Acorda o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 
reunidos na Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, em: 

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Soleni 
Aparecida Araujo, gestora do FUMPI – Fundo de Previdência Social - do Município de 
Ipameri no exercício de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
ITABERAI 
 
 

Processo - 16039/2016 
 

ACÓRDÃO Nº 00195/2022 - Tribunal Pleno 
 

PROCESSO   : 16039/16 - FASE 4 
ÓRGÃO/ENTIDADE   : PREFEITURA DE ITABERAÍ 
NATUREZA   : CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO 
ASSUNTO   : RECURSO ORDINÁRIO 
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 
 

RECURSO ORDINÁRIO. 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. Recurso 
conhecido. Provimento parcial. 
 

Tratam os presentes autos de RECURSO ORDINÁRIO, interposto pelo 
senhor Carlos Roberto da Silva, ex-Prefeito de Itaberaí, com vistas à reforma do Acórdão 
nº 04503/21, proferido na Fase 3 (fase de cumprimento do Acórdão), no qual este 
Tribunal manifestou que a determinação contida no item 5 do Acórdão nº 08008/2019 
(fase 01), modificado pelo Acórdão nº 02199/2020 (fase 02), não foi cumprida, com 
aplicação de multa. 

O presente recurso ordinário foi recebido pela Presidência deste TCM por 
meio do Despacho n° 2553/2021 (fl. 09, F4). 

ACORDAM os Conselheiros integrantes do Colegiado do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Sessão realizada no Plenário desta Corte 
de Contas, nos termos do voto indicado pelo Relator em: 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/16039/2016
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1. CONHECER DO RECURSO para no mérito, o PROVIMENTO 
PARCIAL do presente RECURSO ORDINÁRIO, com a reforma do Acórdão nº 04503/21, 
no sentido de considerar que a determinação contida no Acórdão 02199/20 foi 
parcialmente cumprida; 

2. DESCONSTITUIR a multa no valor de R$ R$3.084,58, tendo em vista 
as providências promovidas quanto à estruturação do Controle Interno; 

3. ALERTAR à atual Administração para a observância da Instrução 
Normativa nº 008/2021, que estabelece normas e diretrizes para a implantação do 
Sistema de Controle Interno no âmbito da Administração Pública Municipal; 

 
4. DETERMINAR que se cumpram as demais formalidades de praxe. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 26 

de Janeiro de 2022. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator em substituição: Irany de Carvalho Júnior. 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

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

 
 
ITAUCU 
 
 

Processo - 04081/2019 
 

ACÓRDÃO Nº 00208/2022 - Tribunal Pleno 
 
Processo nº  : 04081/19 – FASE 6 
Município  : Itauçu 
Assunto  : Embargos de Declaração - Contas de Gestão P. Executivo 
Exercício  : 2015 
Gestor  : Moacir Dias Barbosa 
CPF : 231.801.701-82 
   

CONTAS DE GESTÃO. MUNICÍPIO DE ITAUÇU. PODER 
EXECUTIVO. EXERCÍCIO DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO. PARECER PELA 
APROVAÇÃO COM RESSALVA. MULTA.    

 
Tratam-se os presentes autos de Embargo de Declaração oposto por 

Moacir Dias Barbosa, Prefeito e gestor do Poder Executivo do município de Itauçu no 
exercício de 2015, objetivando a reforma das decisões contidas no Parecer Prévio nº 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04081/2019
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00470/20 e no Acórdão nº 06164/20, que mantiveram a rejeição das contas de gestão do 
referido período, com aplicação de multas. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
Considerando a Proposta de Decisão nº 095/2021 – GABMOA 

proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 
Considerando tudo mais que dos autos consta; 
Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator, em: 

1. DECLARAR que na análise do Embargo de Declaração das contas 
de gestão do exercício de 2015 do Prefeito do município de Itauçu foi ressalvada a 
irregularidade apontada no item 1 (inadimplemento no parcelamento de débitos 
previdenciários junto ao RPPS); 

2. MANTER a aplicação de multa, na forma abaixo: 

Data da Infração 21/5/15, 25/5/15, 24/2/16, 17/2/16, 29/2/16 

Natureza das Contas De Gestão 

Nome do Imputado MOACIR DIAS BARBOSA 

Nº CPF 231.801.701-82 

Cargo/Função Chefe do Poder Executivo de ITAUCU em 2015. 

Descrição da Irregularidade 
Praticada 

Entrega Intempestiva das Contas dos meses de 
março e dezembro/15.  

Dispositivo Legal ou 
Normativo Violado 

Art. 77, inciso X da Constituição Estadual c/c art. 10 
da LOTCM, na redação dada pela Lei nº 16.467, de 
05.01.2009.  

Base Legal para Imputação 
de Multa 

Art. 47 – A, inciso V, letra "a", da LOTCM, redação 
dada pela Lei nº 19.044, de 13/10/2015. 

Valor da Multa  Total de R$200,00, sendo R$ 100,00 (1,0%) para o 
atraso do mês de março e R$ 100,00 (1,0%) para o 
atraso do mês de dezembro/15, sobre o valor 
constante do caput do art. 47-A da LO/TCM, alterada 
pela Lei nº 19.044/15. 

 
3. DESCONSTITUIR a multa, no valor de R$1.000,00, em razão da 

ressalva do item 1, que havia motivado a rejeição das contas e a aplicação da sanção. 
 
À Superintendência de Secretaria para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

26 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
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. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

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

Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

Votaram(ou) contra :  Cons.Fabricio Macedo Motta,  Cons.Francisco 
José Ramos. 
 
 
Processo - 04081/2019 

 
PARECER PRÉVIO - PP Nº 00009/2022 - Tribunal Pleno 

 
Processo nº  : 04081/19 – FASE 5 
Município  : Itauçu 
Assunto  : Embargos de Declaração - Contas de Gestão P. Executivo 
Exercício  : 2015 
Gestor  : Moacir Dias Barbosa 
CPF : 231.801.701-82 
   

 
CONTAS DE GESTÃO. MUNICÍPIO DE ITAUÇU. PODER 
EXECUTIVO. EXERCÍCIO DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO. PARECER PELA 
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 
 
Tratam-se os presentes autos de Embargo de Declaração oposto por 

Moacir Dias Barbosa, Prefeito e gestor do Poder Executivo do município de Itauçu no 
exercício de 2015, objetivando a reforma das decisões contidas no Parecer Prévio nº 
00470/20 e no Acórdão nº 06164/20, que mantiveram a rejeição das contas de gestão do 
referido período, com aplicação de multas. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
 
Considerando a Proposta de Decisão nº 095/2021 – GABMOA 

proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 
 
Considerando tudo mais que dos autos consta.  
 
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás decide, em 

sessão plenária, diante das razões expostas pelo Relator: 
 
1. CONHECER dos Embargos de Declaração, com base no art. 218, do 

Regimento Interno deste TCM-GO; 
 
2. DAR-LHE PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES, e no 

mérito reformar a decisão contida no Parecer Prévio nº 00470/20 e no Acórdão nº 
06164/20, e manifestar Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04081/2019
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de Gestão do Sr. Moacir Dias Barbosa, prefeito e gestor do Poder Executivo do município 
de Itauçu durante o exercício de 2015. 

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

26 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

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

Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
Votaram(ou) contra :  Cons.Fabricio Macedo Motta,  Cons.Francisco 

José Ramos. 
 
 
ITUMBIARA 
 
 

Processo - 01408/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00022/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01408/2021 
Município : Itumbiara 
Órgão : FMI - Fundo Municipal do Idoso 
Gestora         : Maristela Lima Gouveia da Silva  
CPF            : 026.548.608-41 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 
 

CONTAS DE GESTÃO. FUNDO MUNICIPAL DO 
IDOSO. EXERCÍCIO DE 2020. CONTAS 
REGULARES. 
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Maristela 
Lima Gouveia da Silva, gestora do FMI - Fundo Municipal do Idoso - do Município de 
Itumbiara no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Maristela 
Lima Gouveia da Silva, gestora do FMI - Fundo Municipal do Idoso - do Município de 
Itumbiara no exercício de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 

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


  
 
 

 

Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 119 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
JATAI 
 
 

Processo - 01092/2020 
 
 
PROCESSO 

 
01092/20 

  

MUNICÍPIO JATAÍ 
ASSUNTO RECURSO ORDINARIO 
OBJETO CONTAS DE GESTÃO - PODER LEGISLATIVO 
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 
GESTOR MAURO ANTONIO BENTO FILHO (01/01/2019 A 08/04/2019) 
CPF 826.095.861-91 
GESTOR KÁTIA APARECIDA MARTINS CARVALHO (09/04/2019 A 

31/12/2019) 
CPF 530.798.501-06 
RELATOR  CONSELHEIRO FLAVIO M. ANDRADA LUNA  

 
 

MUNICÍPIO DE JATAÍ. PODER LEGISLATIVO. 
CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2019. 
RECURSO ORDINÁRIO. PROVIDO. 
JULGAMENTO PELA REGULARIDADE DAS 
CONTAS DE GESTÃO. MULTA E DÉBITO 
DESCONSTITUÍDOS. VOTO CONVERGENTE 
COM A SR E MPC.            

      
Tratam os autos de RECURSO ORDINÁRIO, interposto pela senhora Kátia 

Aparecida Martins Carvalho, ex-Presidente da Câmara Municipal de Jataí, visando à 
reforma do Acórdão nº 01001/2021-IRMD, relativo às contas de gestão do exercício de 
2019, em razão de falhas apontadas no referido Acórdão. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, pelo seu colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do Relator:  
I. CONHECER do Recurso Ordinário, e, no mérito, DAR PROVIMENTO, 

no sentido de; 
II. SANAR a irregularidade item 6; 

IRREGULARIDADE ITEM 6: Subsídios pagos (R$975.213,58) aos vereadores acima do 
valor fixado (R$946.848,00) na Lei Municipal n. 2918/2009 e revisado pela Lei Municipal 
nº 4081/2019, ocasionando pagamento a maior, conforme demonstrado abaixo: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Apuração do subsídio anual dos vereadores - GESTORA: KÁTIA 
APARECIDA MARTINS CARVALHO 

  
Descrição 

Abril a 
dezembro 

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) 
                     

10  

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

852.163,20   

5. Subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal  
              

9.468,48 

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

94.684,80 

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

946.848,00 

8. Total pago 
          

975.213,58 

9. Diferença (8 - 7) 
           

28.365,58 

 
III. REFORMAR a decisão proferida no Acórdão Nº 01001/2021, no sentido 

de julgar REGULARES as Contas de Gestão da Câmara Municipal de Jataí do exercício 
de 2019, de responsabilidade de Kátia Aparecida Martins Carvalho. 

IV. DESCONSTITUIR a multa de R$ 370,14 e o débito de R$ 20.474,64, 
ambos em desfavor da gestora Sra. Kátia Aparecida Martins Carvalho. 

V. MANTER os demais termos do Acórdão 01001/2021. 
Evidencia-se que na análise técnica foram considerados os documentos 

constantes da prestação de contas, assim como as informações apresentadas ao 
SICOM/TCM, sob o aspecto da veracidade ideológica presumida. 

 
Destaca-se, finalmente, que as conclusões registradas nos presentes 

autos não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação 
de contas, e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como 
inspeções, denúncias ou tomada de contas. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

26 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator em substituição: Irany de Carvalho Júnior. 
 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. 
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr 
Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 01672/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 00070/2022 - Primeira Câmara 

 
Processo : 01672/2021 

Município : JATAÍ 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JÚNIOR 

CPF : 998.038.287-20 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. JATAÍ. FMS. CONTAS 
GESTÃO. BALANCETE 2º SEMESTRE DE 
2020. REGULARIDADE DAS CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
do município de JATAÍ, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de Luiz 
Carlos Bandeira Santos Júnior. 

Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE do município de JATAÍ, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 
 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 

http://www.tcm.go.gov.br/
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procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomadas 
de contas especiais. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
LAGOA SANTA 
 
 

Processo - 01628/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00071/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo : 01628/2021 

Município : LAGOA SANTA 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : LUCIANO DA SILVA BORGES  

CPF : 890.662.351-87 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. LAGOA SANTA. FMS. 
CONTAS GESTÃO. BALANCETE 2º 
SEMESTRE DE 2020. REGULARIDADE DAS 
CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
do município de LAGOA SANTA, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
LUCIANO DA SILVA BORGES. 

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE do município de LAGOA SANTA, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de LUCIANO DA SILVA BORGES. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomadas 
de contas especiais. 

 
 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
LEOPOLDO BULHOES 
 
 

Processo - 01030/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06616/2021 - Primeira Câmara 
 

Processo  : 01030/2021 – Fase 2 
Município : Leopoldo de Bulhões 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Poder : Executivo  
Prefeito e Gestor  : João Alecio Mendes 
CPF            : 970.891.411-87 
Assunto : Contas de Gestão – 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES NAS CONTAS.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. João Alecio 
Mendes, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de Leopoldo de Bulhões 
no exercício de 2020. 

 
Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, segundo a qual para 
os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), 
a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais e, ainda, 
considerando a Instrução Normativa n. 010/2018 do TCMGO, este Tribunal de Contas 
manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer Prévio, para as contas 
do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para 
os demais fins. 

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

reunidos na Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, em: 
 
1. declarar que na análise das contas de gestão de responsabilidade do 

sr. João Alecio Mendes, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de 
Leopoldo de Bulhões no exercício de 2020, não foram constatadas irregularidades, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 do TCMGO. 

 
2. informar que: 
a. 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); 

b. as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

 
3. recomendar ao atual gestor que: 
a. promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle Interno 

com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância inadequada 
de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM n. 008/2014; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes da 
Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c. promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão n. 04867/10 do TCMGO; 

d. na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM n. 009/2014; 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio do 
município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na elaboração 
das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

 
4. alertar ao atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 

previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

6. determinar à Superintendência de Secretaria que, após o trânsito em julgado 
desta decisão, nos termos do art. 4º da IN n. 00010/2018: 

6.1. envie cópia integral do presente processo à 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; e 

6.2. dê ciência dos atos decisórios  à Justiça Eleitoral; 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 14 de 

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

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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Processo - 01030/2021 

 
PARECER PRÉVIO - PP Nº 00502/2021 - Primeira Câmara 

 
Processo  : 01030/2021 – Fase 1 
Município : Leopoldo de Bulhões 
Poder : Executivo  
Prefeito e Gestor  : João Alecio Mendes 
CPF            : 970.891.411-87 
Assunto : Contas de Gestão – 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. PARECER PRÉVIO 
PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. João Alecio 
Mendes, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de Leopoldo de Bulhões 
no exercício de 2020. 

 
Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, segundo a qual para 
os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), 
a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais e, ainda, 
considerando a Instrução Normativa n. 010/2018 do TCMGO, este Tribunal de Contas 
manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer Prévio, para as contas 
do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para 
os demais fins. 

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

Primeira Câmara, nos termos do relatório e voto do Relator: 
 
1. emitir parecer prévio pela aprovação das contas de gestão de 

responsabilidade do sr. João Alecio Mendes, prefeito e gestor do Poder Executivo do 
Município de Leopoldo de Bulhões no exercício de 2020, nos termos da tese fixada pelo 
Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário n. 848.826/DF. 

 
2. 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; 

 
3. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01030/2021


  
 
 

 

Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 127 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

 
4. enviar, após o trânsito em julgado, o presente processo à respectiva Câmara 

Municipal, contendo o Parecer Prévio, 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. 

5. 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. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 14 de 

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

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
MAIRIPOTABA 
 
 

Processo - 01103/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06129/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01103/2021 – Fase 1 
Município : Mairipotaba 
Poder : Executivo  
Prefeito e Gestor  : Carlos Henrique Rodrigues Pereira 
CPF            : 988.126.701-30 
Assunto : Contas de Gestão – 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. PARECER PRÉVIO 
PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Carlos 

Henrique Rodrigues Pereira, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de 
Mairipotaba no exercício de 2020. 

Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, segundo a qual para 
os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), 
a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais e, ainda, 
considerando a Instrução Normativa n. 010/2018 do TCMGO, este Tribunal de Contas 
manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer Prévio, para as contas 
do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para 
os demais fins. 

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

1. emitir parecer prévio pela aprovação das contas de gestão de 
responsabilidade do sr. Carlos Henrique Rodrigues Pereira, prefeito e gestor do Poder 
Executivo do Município de Mairipotaba no exercício de 2020, nos termos da tese fixada 
pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário n. 848.826/DF. 

 
2. 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; 
 

3. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

 
4. enviar, após o trânsito em julgado, o presente processo à respectiva Câmara 

Municipal, contendo o Parecer Prévio, 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. 

 
5. 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. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 30 de 

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

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 01103/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 06135/2021 - Primeira Câmara 

 
Processo  : 01103/2021 – Fase 2 
Município : Mairipotaba 
Poder : Executivo  
Prefeito e Gestor  : Carlos Henrique Rodrigues Pereira 
CPF            : 988.126.701-30 
Assunto : Contas de Gestão – 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Carlos 
Henrique Rodrigues Pereira, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de 
Mairipotaba no exercício de 2020. 

Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, segundo a qual para 
os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), 
a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais e, ainda, 
considerando a Instrução Normativa n. 010/2018 do TCMGO, este Tribunal de Contas 
manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer Prévio, para as contas 
do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para 
os demais fins. 

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

1. declarar que na análise das contas de gestão de responsabilidade do sr. 
Carlos Henrique Rodrigues Pereira, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município 
de Mairipotaba no exercício de 2020, não foram constatadas irregularidades, com base 
nos critérios definidos na DN n. 002/2021 do TCMGO. 

2. informar que: 
a. 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); 

b. as conclusões registradas no presente Acórdão 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
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de contas, sem prejuízo das cominações já impostas ou as que eventualmente forem 
aplicadas em outros processos atinentes ao mesmo período. 

3. recomendar ao atual gestor que: 
a. promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle Interno 

com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância inadequada 
de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM n. 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes da 
Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c. promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão n. 04867/10 do TCMGO; 

d. na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM n. 009/2014; 

 
 
e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio do 

município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na elaboração 
das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

 
4. alertar ao atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 

previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

 
6. determinar à Superintendência de Secretaria que, após o trânsito em julgado 

desta decisão, nos termos do art. 4º da IN n. 00010/2018: 
6.1. envie cópia integral do presente processo à 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; e 

6.2. dê ciência dos atos decisórios  à Justiça Eleitoral; 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 30 de 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
MIMOSO GOIAS 
 
 

Processo - 00677/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00061/2022 - Primeira Câmara 
 

Processo nº : 00677/21 
Município : Mimoso de Goiás 
Interessado : Poder Legislativo 
Assunto  : Contas Mensais de Gestão – janeiro/dezembro 2020 
Gestor : Moisés Pereira de Souza 
Nº do CPF : 577.392.001-82 
 

CONTAS MENSAIS DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2020. PODER 
LEGISLATIVO. MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS. REGULARES. 
 

 
Tratam os presentes autos do Balancete do exercício de 2020, cujo 

objetivo é a análise das Contas Mensais de Gestão do Poder Legislativo do Município de 
Mimoso de Goiás, de responsabilidade do Sr. Moisés Pereira de Souza. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
Considerando a Proposta de Decisão nº 190/2021 – GABMOA 

proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 
Considerando tudo mais que dos autos consta. 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas 
pelo Relator, em: 

1. JULGAR REGULARES as Contas de Gestão do Sr. Moisés Pereira 
de Souza, gestor no exercício de 2020, do Poder Legislativo do Município de Mimoso de 
Goiás; 

2. RECOMENDAR o seguinte: (a) sejam tomadas as providências 
cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei n.º 12.527/2011 e atualizar 
periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da 
IN TCM nº 005/2012; (b) sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo 
da unidade ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de 
licitação e na designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser 
integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, 
nos termos da IN TCM nº 009/2014. 

Evidencia-se que na aferição da prestação de contas, os documentos 

http://www.tcm.go.gov.br/
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constantes do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram 
considerados sob aspecto da veracidade ideológica presumida. 

Destaca-se que as conclusões registradas no Acórdão não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por 
constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
denúncias ou tomada de contas. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

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

 
 
MINEIROS 
 
 

Processo - 02148/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00072/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo : 02148/2021 

Município : MINEIROS 

Órgão : FUNDAÇÃO INTEGRAL MUN. DE ENSINO SUPERIOR - FIMES 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : ITA DE FÁTIMA DIAS SILVA 

CPF : 130.513.421-49 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. MINEIROS. FIMES. 
CONTAS GESTÃO. BALANCETE 2º 
SEMESTRE DE 2020. REGULARIDADE DAS 
CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDAÇÃO INTEGRAL MUN. 
DE ENSINO SUPERIOR - FIMES do município de MINEIROS, relativas ao exercício de 
2020, de responsabilidade de ITA DE FÁTIMA DIAS SILVA. 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02148/2021


  
 
 

 

Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 133 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDAÇÃO INTEGRAL 
MUN. DE ENSINO SUPERIOR - FIMES do município de MINEIROS, relativas ao 
exercício de 2020, de responsabilidade de ITA DE FÁTIMA DIAS SILVA. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 
 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão 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. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 01557/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 00073/2022 - Primeira Câmara 

 
Processo : 01557/2021 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01557/2021
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Município : MINEIROS 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : ROSANGELA DE REZENDE AMORIM 

CPF : 607.244.711-20 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. MINEIROS. FMS. 
CONTAS GESTÃO. BALANCETE 2º 
SEMESTRE DE 2020. REGULARIDADE DAS 
CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
do município de MINEIROS, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
ROSANGELA DE REZENDE AMORIM. 

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE do município de MINEIROS, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade 
de ROSANGELA DE REZENDE AMORIM. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 
 
 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomadas 
de contas especiais. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 01650/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 00074/2022 - Primeira Câmara 

 

Processo : 01650/2021 

Município : MINEIROS 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVI 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : JOSIAS ALVES DE ALMEIDA SOBRINHO (07/04/2020 a 31/12/2020) 

CPF : 005.558.221-41 

Gestor : JOAO CARLOS GRANDEAUX (01/01/2020 a 06/04/2020) 

CPF : 115.760.730-68 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. MINEIROS. PREVI. 
CONTAS GESTÃO. BALANCETE 2º 
SEMESTRE DE 2020. REGULARIDADE DAS 
CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVI do município de MINEIROS, relativas ao exercício de 
2020, de responsabilidade de JOSIAS ALVES DE ALMEIDA SOBRINHO (07/04/2020 a 
31/12/2020) e JOAO CARLOS GRANDEAUX (01/01/2020 a 06/04/2020). 

Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVI do município de MINEIROS, relativas ao exercício de 
2020, de responsabilidade de JOSIAS ALVES DE ALMEIDA SOBRINHO (07/04/2020 a 
31/12/2020) e de JOAO CARLOS GRANDEAUX (01/01/2020 a 06/04/2020). 

 
2-RECOMENDAR que sejam: 

(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01650/2021
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pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 
 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomadas 
de contas especiais. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
MORRINHOS 
 
 

Processo - 01787/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00026/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01787/21 
Município : Morrinhos 
Poder : Executivo 
Gestor         : Paulo Roberto de Souza 
CPF            : 233.120.411-04 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 
 

CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. CONTAS REGULARES.  

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01787/2021
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Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO. 

 
Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Paulo 

Roberto de Souza, Gestor do Poder Executivo do Município de Morrinhos no exercício 
de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade do sr. Paulo 
Roberto de Souza, Gestor do Poder Executivo do Município de Morrinhos no exercício 
de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

 
5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
NAZARIO 
 
 

Processo - 06046/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06775/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo:   06046/21  
Fase:   1 
Município:   Nazário 
Interessado:   FMS 
Assunto:   Pedido de Revisão 
Objeto:   Contas de Gestão  
Exercício:   2019 
Gestor:   Leonardo Roberto da Silva (01/01/2019 a 02/09/2019) 
CPF:   844.200.811-04 
Gestora:   Divanete Jacinto Oliveira (03/09/2019 a 31/12/2019) 
CPF:   467.665.101-53 
Conselheiro Relator :  Daniel Goulart 
Procurador de Contas: Régis Gonçalves Leite 
 

FMS. Recurso Pedido de Revisão. 
Conhecimento. Contas de Gestão. 2019. Contas 
Regulares com Ressalva. Provimento Parcial em 
razão da ressalva do item 5 e da desconstituição 
das multas no valor total de R$ 740,28. 
a). O item 5 será ressalvado, pois foi 
apresentada a Resolução nº 001/2020 do 
Conselho Municipal de Saúde, assinada por seu 
presidente, aprovando por unanimidade os 
balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 
2019, conforme ata da reunião extraordinária, 
devidamente assinada pelos conselheiros.  

 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06046/2021
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Tratam os presentes autos de Pedido de Revisão, autuado por meio da 
petição de lavra do Sr. Leonardo Roberto da Silva e da Sra. Divanete Jacinto Oliveira, 
na condição de gestores do FMS de Nazário, no exercício de 2019, objetivando a reforma 
do ACÓRDÃO Nº 00089/2021 (processo nº 03203/20), que julgou IRREGULARES suas 
Contas de Gestão do exercício de 2019, em razão da irregularidade apontada no item nº 
5, com aplicação de multa.  

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Pleno, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

 
1-CONHECER o Pedido de Revisão; 
 
2-NO MÉRITO, dar-lhe provimento parcial, em razão da ressalva do item 5 

do voto do relator da decisão recorrida (Acórdão nº 00089/21); 
 
3-DESCONSTITUIR a multa no valor de R$ 370,14, de responsabilidade 

do Sr. Leonardo Roberto da Silva; 
 
4-DESCONSTITUIR a multa no valor de R$ 370,14, de responsabilidade 

da Sra. Divanete Jacinto Oliveira; 
 
5-JULGAR REGULARES COM RESSALVA as Contas de Gestão de 

responsabilidade do Sr. Leonardo Roberto da Silva e da Sra. Divanete Jacinto Oliveira, 
gestor do FMS, do município de Nazário, no exercício de 2019, em razão da ressalva da 
irregularidade descrita no item 5 do voto do relator da decisão recorrida (Acórdão nº 
00089/21); 

 
6-EVIDENCIAR que ao analisar os autos em questão, o Tribunal 

considerou os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto 
da veracidade ideológica presumida; 
   

7-ALERTAR que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem de 
responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomada 
de contas especiais. 

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

de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Azevedo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
NEROPOLIS 
 
 

Processo - 01199/2021 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00003/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO    : 01199/21 
MUNICÍPIO    : Nerópolis 
ÓRGÃO    : Poder Executivo 
PERÍODO    : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO    : Prestação de Contas de Gestão/2020 
PREFEITO / GESTOR   : Gil Tavares 
CPF   : 233.198.791-20 
RELATOR    : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 

 
MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS. 
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2020. 
PONTOS DE ANÁLISE EM 
CONFORMIDADE. PARECER PELA 
APROVAÇÃO DAS CONTAS. 
PROVIDÊNCIAS. 
Foram atendidos os critérios de 
análise das contas de 2020 
estabelecidos pela Decisão Normativa 
DN nº 02/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das contas de gestão 

prestadas pelo Sr. Gil Tavares, Prefeito e Gestor do Poder Executivo do Município de 
Nerópolis, no exercício de 2020. 

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

Sessão da Primeira Câmara, nos termos do Relatório e Voto do Relator: 
 

1- Emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas de gestão de 
responsabilidade do Sr. Gil Tavares, Prefeito e Gestor do Poder Executivo do Município 
de Nerópolis, no exercício de 2020, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal 
Federal ao decidir o Recurso Extraordinário nº 848.826/DF; 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01199/2021
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2- 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; 

 
3- Enviar o presente processo à Câmara Municipal, contendo o parecer 

prévio, para providências e julgamento, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal 
Federal ao decidir no Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, em 17 de agosto de 2016. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 01199/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 00054/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 

 
PROCESSO    : 01199/21 
MUNICÍPIO    : Nerópolis 
ÓRGÃO    : Poder Executivo 
PERÍODO    : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO    : Prestação de Contas de Gestão/2020 
PREFEITO / GESTOR   : Gil Tavares 
CPF   : 233.198.791-20 
RELATOR    : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 
 

MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS. ÓRGÃO: 
PODER EXECUTIVO. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2020. 
PONTOS DE ANÁLISE EM CONFORMIDADE. 
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
PROVIDÊNCIAS. 
Foram atendidos os critérios de análise das 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01199/2021
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contas de 2020 estabelecidos pela Decisão 
Normativa DN nº 02/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das contas de gestão prestadas 

pelo Sr. Gil Tavares, Prefeito e Gestor do Poder Executivo do Município de Nerópolis, 
no exercício de 2020. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em: 
 
1- Declarar que, na análise das contas de gestão do Sr. Gil Tavares, 

Prefeito e Gestor do Poder Executivo do Município de Nerópolis, no exercício de 2020, 
não foram encontradas irregularidades; 

 
2- 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 Sr. Gil Tavares, Prefeito e Gestor do Poder Executivo do Município de Nerópolis, em 
2020; 

 
3- Encaminhar cópia desta decisão à respectiva Câmara Municipal, para 

ciência e providências pertinentes, com a observação de que a decisão não transitou em 
julgado; 

 
4- 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; 

 
5- Informar, ainda, aos interessados que os documentos originais 

permanecerão nestes autos, podendo ser requerido o desentranhamento; e 
 
6- RECOMENDAR ao Gestor que sejam: 
 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 

constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 

 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 

ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

 
Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 

aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas não 
elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas 

http://www.tcm.go.gov.br/
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e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
auditorias e denúncias. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 

 
 
NIQUELANDIA 
 
 

Processo - 23811/2013 
 

ACÓRDÃO Nº 06805/2021 - Tribunal Pleno 
 

Processo 23811/13 Fase 2 

Município Niquelândia 

Órgão Câmara Municipal 

Período 2012 

Assunto Recurso Ordinário 

Objeto Tomada de Contas Especial 

Responsável Weder Chimango Dias de Oliveira (Presidente da Câmara 
2012) 

CPF 948.476.731-15 

Representante MPC Procurador de Contas Regis Gonçalves Leite 

Relator Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna 

 
NIQUELÂNDIA. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA 
DE CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 36, § 3º, LOTCM. 
PROVIMENTO PARCIAL. 
1. CONHECER do RECURSO ORDINÁRIO, por 
atender aos pressupostos recursais de admissibilidade 
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no 
sentido anular todos os atos decisórios posteriores ao 
Despacho nº 00795/20-SAP (fls. 414-423, vol. 2, autos 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/23811/2013
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principais), promovendo a citação do Sr. Weder 
Chimango Dias de Oliveira – Presidente da Câmara 
Municipal de Niquelândia no exercício de 2012, para 
conceder-lhe oportunidade de defesa quanto a todos 
fatos evidenciados no referido Despacho.  

 
Tratam os autos de Recurso Ordinário interposto, via procurador, pelo Sr. 

Weder Chimango Dias de Oliveira, na condição de Presidente da Câmara Municipal de 
Niquelândia no exercício de 2012, visando a reforma da decisão proferida por este 
Tribunal, no Acórdão nº 01561/2021, que considerou irregulares as contas tomadas de 
Weder Chimango Dias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Niquelândia, em 
decorrência de: (a) pagamento de remuneração a servidores acima do teto constitucional; 
(b) de pagamento de adicional de horas extraordinárias não computadas fidedignamente 
e pagas a servidores de forma rotineira; e (c) de pagamento de adicional de insalubridade 
a servidores que não se encontravam em situação insalubres, sem aplicação de multas 
pelos atos de gestão ilegal ilegítimo e antieconômico, em razão da prescrição de 
pretensão punitiva deste Órgão de Controle Externo, nos termos do art. 56-A, § 1º, inciso 
I, da Lei 15.958/07, que prevê a prescrição quinquenal, na perspectiva de que o presente 
processo foi autuado em 20.12.2013; com imputação de débito.  

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
 
 
Considerando a Proposta de Decisão n. 153/2021 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 
 
Considerando tudo mais que consta nos autos; 
 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 
Relator para: 

 
I. CONHECER do RECURSO ORDINÁRIO, por atender aos 

pressupostos recursais de admissibilidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO 
PARCIAL, no sentido anular todos os atos decisórios posteriores ao Despacho nº 
00795/20-SAP (fls. 414-423, vol. 2, autos principais), promovendo a citação do Sr. Weder 
Chimango Dias de Oliveira – Presidente da Câmara Municipal de Niquelândia no 
exercício de 2012, para conceder-lhe oportunidade de defesa quanto a todos fatos 
evidenciados no referido Despacho. 

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

de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
NOVO GAMA 
 
 

Processo - 01393/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 00197/2022 - Tribunal Pleno 
 
PROCESSO : 01393/20 – FASE 2 
MUNICÍPIO : NOVO GAMA  

  ÓRGÃO :PODER EXECUTIVO – CONTROLADORIA GERAL 
INTERNA 

NATUREZA : AUDITORIA OPERACIONAL 
ASSUNTO : RECURSO ORDINÁRIO 
RESPONSÁVEL 1 :SÔNIA CHAVES FREITAS CARVALHO NASCIMENTO, 

EX-PREFEITA  
CPF 1 : 195.017.141-87 
RESPONSÁVEL 2 : CARLOS ALVES DOS SANTOS, PREFEITO 
CPF 2 : 845.349.901-20 
RESPONSÁVEL 3 : ÂNGELA MARIA MESQUITA (CONTROLADORA 

INTERNA) 
CPF 3 : 252.157.283-72 

 
NOVO GAMA. Poder Executivo. RECURSO 
ORDINÁRIO. AUDITORIA OPERACIONAL. 
Conhece. Nega provimento. Mantém 
Determinações e Recomendações. Voto 
convergente com a SR e com o MPC. 

 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam do 

RECURSO ORDINÁRIO, interposto pelo senhor Carlos Alves dos Santos, Prefeito de 
Novo Gama, e pela senhora Ângela Maria Mesquita, Controladora Interna, com vistas à 
reforma do Acórdão nº 04525/2021- Tribunal Pleno, no qual este Tribunal, em auditoria 
operacional realizada na Controladoria Geral do Município de Novo Gama (CGM) e no 
Órgão Central de Controle Interno (OCCI), expediu determinações e recomendações. 

ACORDAM os Conselheiros do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DE GOIÁS, reunidos em Sessão Plenária, acolhendo as razões expostas 
no voto do Conselheiro Relator, em: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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1.  Conhecer do presente Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, mantendo, consequentemente, o inteiro teor do Acórdão nº 04525/2021. 

 
À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 26 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de 
Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante do Ministério Público 
de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 
Sub.Irany de Carvalho Júnior. 

 
Declararam impedimento/suspeição: Francisco José Ramos (Suspeição) . 

 
 
Processo - 04700/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 00191/2022 - TRIBUNAL PLENO 
 

PROCESSO    : 04700/2020 
MUNICÍPIO    : Novo Gama 
ÓRGÃO    : Poder Executivo 
ASSUNTO    : Recurso Ordinário  
OBJETO    : Contas de Governo 
PERÍODO    : Exercício de 2019 
CHEFE DE GOVERNO   : Sônia Chaves de Freitas Carvalho 
CPF   : 195.017.141-87 
RELATOR     : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 
REPRESENTANTE DO MPC : José Américo da Costa Júnior 
 

MUNICÍPIO DE NOVO GAMA. 
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2019. 
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA AS 
DECISÕES DO ACÓRDÃO Nº 
02786/2021 E DO PARECER PRÉVIO 
Nº 00275/2021. CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.   

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04700/2020
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DECLARAR SANADA A FALHA DO 
ITEM 11.3 E RESSALVADA A FALHA 
DO ITEM 11.5. MULTA 1 DO 
QUADRO DE MULTAS 
DESCONSTITUÍDA. MULTA 2 DO 
QUADRO DE MULTAS DE MANTIDA.  

 
VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam de Recurso 

Ordinário, interposto pela Srª. Sônia Chaves de Freitas Carvalho, Chefe do Poder 
Executivo do Município de Novo Gama, no exercício de 2019, visando a reforma das 
decisões contidas no Acórdão nº 02786/2021 e do Parecer Prévio nº 00275/21, nos quais 
este Tribunal manifestou parecer pela rejeição do balanço geral de 2019, com imputação 
de multa à Prefeita. 

 
Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, segundo a 
qual para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990 
(inelegibilidade), a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras 
Municipais e, ainda, considerando a Instrução Normativa nº 010/2018 do TCMGO, este 
Tribunal de Contas manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer 
Prévio, para as contas do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara 
Municipal, e Acórdão para os demais fins. 

 
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; 
 
2- Declarar que fica sanada a irregularidade do item 11.3 e ressalvada a 

irregularidade do item 11.5, abaixo descritas: 
 
IRREGULARIDADE DO ITEM 11.3: Cancelamento de Restos a Pagar 

Processados (excluídos os prescritos), no montante de R$ 1.718.343,58, conforme 
relatório analítico do passivo financeiro, sem comprovação do fato motivador. 

 
IRREGULARIDADE DO ITEM 11.5: Despesa total com pessoal do Poder 

Executivo no montante de R$81.637.896,20, equivalente a 55,53% da Receita Corrente 
Líquida – RCL, no valor de R$147.010.139,31, não atendendo ao limite máximo de 54%, 
conforme art. 20, III, “b”, da LC nº 101/00 – LRF.  

 
3 - Desconstituir a multa 1 do quadro de multas, face o saneamento da 

falha do item 11.3, porém, mantendo a aplicação da multa 2 do quadro de multas, no 
valor de R$ 370,15, em razão da falha ressalvada, constante do item 11.5, nos termos do 
quadro de apuração abaixo: 
 

Responsável SÔNIA CHAVES DE FREITAS CARVALHO NASCIMENTO 

CPF 195.017.141-87 

Cargo/Função Chefe do Poder Executivo do Município de Novo Gama em 2019. 

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

2) Descumprir o limite de 54% para Despesa Total com Pessoal do 
Poder Executivo, previsto no artigo 20, III, b, da Lei Complementar n° 
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, já considerado o 
prazo de recondução do citado limite (art. 23 da LRF).  

Período da 
Conduta 

2)   01/01/2019 a 31/12/2019.  

Nexo de 
Causalidade 

2) Em cumprimento ao artigo 169 da Constituição Federal de 1988, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, estipulou limites para as despesas 
com pessoal com o fim de evitar o gasto excessivo com a própria 
máquina administrativa bem como mecanismos para recondução das 
despesas. Assim, o descumprimento do limite de 54% da Receita 
Corrente Líquida com mencionados gastos e a constatação da falta de 
regresso ao citado limite nos dois quadrimestres seguintes, resultou 
em grave afronta ao art. 20, III, b da LRF, e ao prazo para recondução 
definido no art.23 da Lei Complementar n° 101/00. 

Culpabilidade 

2) É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria realizar despesas com pessoal 
do Poder Executivo dentro do parâmetro assinalado na Lei 
Complementar n° 101/00 e na ocorrência de seu descumprimento 
adotar providências nos dois quadrimestres seguintes para 
recondução ao limite previsto na supramencionada Lei Complementar 
em vez de efetivar despesas além do permitido na LRF e não 
promover o seu retorno no prazo legal. 

Dispositivo legal 
ou normativo 
violado  

2)   Art. 20, III, "b", e art. 23 da LC nº 101/00.  

Encaminhamento 

2)   Aplicação de multa no valor de R$ 370,15, correspondente a 3% 
do valor indicado no caput do artigo 47-A da Lei Orgânica do TCMGO 
(R$ 12.338,35), conforme previsto no art. 47-A, IX, da LOTCM. 
Totalizando a multa em R$ 370,15. 

 
4- Manter os demais termos do Acórdão recorrido; 
 
5- 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 
à Srª. Sônia Chaves de Freitas Carvalho, Prefeita de Novo Gama, no exercício de 
2019; 
 

6- Informar, ainda, 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; 

 
7- Encaminhar cópia desta decisão à respectiva Câmara Municipal, para 

ciência e providências pertinentes. 
 
À Superintendência de Secretaria, para os devidos fins. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 26 

de Janeiro de 2022. 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo 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.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz 
de Queiroz. 

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

(Suspeição) . 
 
 
Processo - 04700/2020 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00007/2022 - TRIBUNAL PLENO 
 

PROCESSO    : 04700/2020 
MUNICÍPIO    : Novo Gama 
ÓRGÃO    : Poder Executivo 
ASSUNTO    : Recurso Ordinário  
OBJETO    : Contas de Governo 
PERÍODO    : Exercício de 2019 
CHEFE DE GOVERNO   : Sônia Chaves de Freitas Carvalho 
CPF   : 195.017.141-87 
RELATOR     : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 
REPRESENTANTE DO MPC : José Américo da Costa Júnior 
 

MUNICÍPIO DE NOVO GAMA. 
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2019. 
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA AS 
DECISÕES DO ACÓRDÃO Nº 
02786/2021 E DO PARECER PRÉVIO 
Nº 00275/2029. CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
PARECER PRÉVIO PELA 
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM 
RESSALVA.  

 
Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário, interposto pela Srª. 

Sônia Chaves de Freitas Carvalho, Chefe do Poder Executivo do Município de Novo 
Gama, no exercício de 2019, visando a reforma das decisões contidas no Acórdão nº 
02786/2021 e do Parecer Prévio nº 00275/21, nos quais este Tribunal manifestou parecer 

http://www.tcm.go.gov.br/
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pela rejeição do balanço geral de 2019, com imputação de multas à Prefeita. 
 
Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, segundo a 
qual para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990 
(inelegibilidade), a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras 
Municipais e, ainda, considerando a Instrução Normativa nº 010/2018 do TCMGO, este 
Tribunal de Contas manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer 
Prévio, para as contas do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara 
Municipal, e Acórdão para os demais fins. 

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

Sessão Plenária, nos termos do Voto do Relator: 
 
1- Conhecer do presente Recurso Ordinário e, no mérito, dar-lhe 

provimento parcial e, consequentemente, reformar a decisão contida no Acórdão nº 
02786/2021 e no Parecer Prévio nº 00275/2021, em razão do saneamento da 
irregularidade do item 11.3 e ressalva da irregularidade do item 11.5, para manifestar 
parecer pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas de Governo, relativas ao 
exercício de 2019 do Município de Novo Gama, de responsabilidade da Prefeita, Srª. 
Sônia Chaves de Freitas Carvalho, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal 
Federal ao decidir o Recurso Extraordinário nº 848.826/DF. 

2- 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; 

3- Enviar, após o trânsito em julgado, o presente processo à Câmara 
Municipal, contendo o parecer prévio, para providências e julgamento, por força da tese 
fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário nº 
848.826/DF, em 17 de agosto de 2016. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 26 

de Janeiro de 2022. 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo 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.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz 
de Queiroz. 

Votaram(ou) contra :  Cons.Fabricio Macedo Motta. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Declararam impedimento/suspeição: Francisco José Ramos 
(Suspeição) . 

 
 
OUVIDOR 
 
 

Processo - 02290/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00028/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 02290/21 – Fase 2 
Município : Ouvidor 
Poder  : Executivo 
Gestor  : Onofre Galdino Pereira Junior 
CPF            : 349.522.411-49 
Assunto : Contas de Gestão – 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES NAS CONTAS. 
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Onofre 
Galdino Pereira Junior, Prefeito e Gestor do Poder Executivo do Município de Ouvidor 
no exercício de 2020. 

Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, segundo a qual para 
os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), 
a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais e, ainda, 
considerando a Instrução Normativa n. 010/2018 do TCMGO, este Tribunal de Contas 
manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer Prévio, para as contas 
do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para 
os demais fins. 

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

1. declarar que na análise das contas de gestão de responsabilidade do sr. 
Onofre Galdino Pereira Junior, Prefeito e Gestor do Poder Executivo do Município de 
Ouvidor no exercício de 2020, não foram constatadas irregularidades, com base nos 
critérios definidos na DN n. 002/2021 do TCMGO. 

2. informar que: 
a. 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); 

b. as conclusões registradas no presente Acórdão 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
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de contas, sem prejuízo das cominações já impostas ou as que eventualmente forem 
aplicadas em outros processos atinentes ao mesmo período. 

3. recomendar ao atual gestor que: 
a. promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle Interno 

com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância inadequada 
de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM n. 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes da 
Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c. promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão n. 04867/10 do TCMGO; 

d. na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM n. 009/2014; 

 
 
e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio do 

município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na elaboração 
das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

 
4. alertar ao atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 

previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

 
6. determinar à Superintendência de Secretaria que, após o trânsito em julgado 

desta decisão, nos termos do art. 4º da IN n. 00010/2018: 
6.1. envie cópia integral do presente processo à 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; e 

6.2. dê ciência dos atos decisórios  à Justiça Eleitoral; 
 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
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Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo 
e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa 
Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
Processo - 02290/2021 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00002/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 02290/21 – Fase 1 
Município : Ouvidor 
Poder  : Executivo 
Gestor  : Onofre Galdino Pereira Junior 
CPF            : 349.522.411-49 
Assunto : Contas de Gestão – 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. PARECER PRÉVIO 
PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Onofre 
Galdino Pereira Junior, Prefeito e Gestor do Poder Executivo do Município de Ouvidor 
no exercício de 2020. 

Considerando a fixação de tese jurídica de repercussão geral pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 848.826/DF, segundo a qual para 
os fins do artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 64/1990 (inelegibilidade), 
a apreciação das contas de prefeitos será exercida pelas Câmaras Municipais e, ainda, 
considerando a Instrução Normativa n. 010/2018 do TCMGO, este Tribunal de Contas 
manifestará por meio de dois atos distintos, quais sejam, Parecer Prévio, para as contas 
do Prefeito, submetido a julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para 
os demais fins. 

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

Primeira Câmara, nos termos do relatório e voto do Relator: 
 
1. emitir parecer prévio pela aprovação das contas de gestão de 

responsabilidade do sr. Onofre Galdino Pereira Junior, Prefeito e Gestor do Poder 
Executivo do Município de Ouvidor no exercício de 2020, nos termos da tese fixada pelo 
Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário n. 848.826/DF. 

 
2. informar que as conclusões registradas no presente Parecer Prévio não elidem 

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

3. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM foram considerados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida. 

 
4. enviar, após o trânsito em julgado, o presente processo à respectiva Câmara 

Municipal, contendo o Parecer Prévio, 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. 

 
5. 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. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins.  
 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
PALMINOPOLIS 
 
 

Processo - 01948/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00077/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo : 01948/2021 

Município : PALMINÓPOLIS 

Órgão : PODER LEGISLATIVO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Período : 2020 

Gestora : GRAZIANE VITORINO SANTANA 

CPF : 007.552.251-98 
 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. PALMINÓPOLIS. 
PODER LEGISLATIVO. CONTAS GESTÃO. 
BALANCETE 2º SEMESTRE DE 2020. 
REGULARIDADE DAS CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do PODER LEGISLATIVO do 
município de PALMINÓPOLIS, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
GRAZIANE VITORINO SANTANA. 

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do PODER LEGISLATIVO do 
município de PALMINÓPOLIS, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade de 
GRAZIANE VITORINO SANTANA. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
 (b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente 
promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação 
dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão 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. 

 
 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
PETROLINA 
 
 

Processo - 03697/2020 
 

 
ACÓRDÃO Nº 00198/2022 - Tribunal Pleno 

 
RECURSO ORDINÁRIO. DENÚNCIA. 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. 
BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA 
DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA. 
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. 
MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES. 
MANUTENÇAO DAS IMPUTAÇÕES DE 
MULTA. 
 

Tratam os autos (fases 2 e 3) de Recursos Ordinários interpostos, via 
procurador, pelos senhores Dourival Brito dos Santos, Cláudio Néias de Carvalho e 
Máximo Divino Jubé, ex-Secretários do Município de Petrolina de Goiás – fase 2 e pelo 
senhor Clementino Tiago da Silva, ex-Prefeito do Município de Petrolina de Goiás– fase 
3, visando a reforma da decisão proferida por este Tribunal, no Acórdão nº 02926/2021, 
que julgou parcialmente procedente a denúncia, tendo em vista restar comprovada a 
contratação direta por dispensa de licitação fora das hipóteses legais, em burla a regra do 

 
Processo 

 
03697/20 

 
Fases 

 
2 e 3 

Município Petrolina de Goiás 
Poder Executivo 
Assunto Recurso Ordinário 
Objeto Denúncia acerca de supostas irregularidades em 

contratos sem procedimento licitatório 
Gestor Clementino Tiago da Silva (ex-Prefeito) 
CPF 850.437.021-68 
Gestor Máximo Divino Jubé de Oliveira (ex-Secretário de 

Administração) 
CPF 088.417.211-20 
Gestor Cláudio Neias de Carvalho (ex-Secretário) 
CPF 786.640.981-15 
Gestor Dorival Brito dos Santos (ex-Secretário) 
CPF 077.086.371-04 

http://www.tcm.go.gov.br/
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concurso público constitucionalmente prevista; com aplicação de multas aos 
responsáveis. 

Os presentes recursos foram recebidos pela Presidência deste Tribunal de 
Contas por meio do Despacho nº 1633/2021, fl. 18, fase 2 e Despacho nº 1634/2021, fl. 
12, fase 3. 

 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, 
 
ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos 

membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do Relator, 
em: 

 
I. Conhecer dos Recursos Ordinários, fases 2 e 3, para no mérito 

negar-lhes provimento, mantendo o inteiro teor do Acórdão n. 
02926/21, conforme segue: 
 
(...) 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Pleno, acolhendo as 
razões expostas no Voto do Relator para: 
1. CONHECER DA DENÚNCIA, uma vez preenchidos os requisitos 
de admissibilidade previstos nos artigos 202 a 206 do RITCMGO, 
para, no mérito, 
2. JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE, tendo em vista 
restar comprovada a contratação direta por dispensa de licitação 
fora das hipóteses legais, em burla a regra do concurso público 
constitucionalmente prevista. 
3. APLICAR MULTA aos responsáveis, conforme quadro abaixo: 

Nome: Dorival Brito dos Santos 

CPF: 077.086.371-04 

Cargo: Ex-Secretário de Assistência Social de 
Petrolina de Goiás 

MULTA 1 

Descrição da 
conduta: 

Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e 
antieconômico tipificado na conduta de 
realizar contratação direta por dispensa de 
licitação fora das hipóteses legais e sem 
observar as formalidades legais. 
 

Período da 
conduta: 

2017 

Nexo de 
causalidade: 

Ao contratar pessoas físicas por dispensa de 
licitação fora das hipóteses legais e sem 
observar as formalidades previstas em lei, 
resulta em burla à regra do concurso público 
para ingresso no serviço público, no 
direcionamento de contratos para beneficiar 
pessoas específicas e em violação a 
dispositivos legais sobre o tema. 
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Culpabilidade: 

Ainda que não se possa presumir a má-fé do 
gestor, é razoável afirmar que era possível ao 
mesmo ter consciência da ilicitude do ato que 
praticara, bem como exigir conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria o 
responsável ter observado as disposições 
legais acerca do tema, realizando o 
procedimento licitatório na modalidade 
cabível, concurso público para provimento de 
cargos públicos, contratação temporária ou 
terceirização das atividades meio. Houve 
culpa contra a legalidade. 
 

Dispositivo 
violado: 

Art. 2, art. 24 e art. 26, parágrafo único, todos 
da Lei n. 8.666/93; Art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal. 

Base legal para 
aplicação da 
multa: 

Art. 47-A, VIII e XXI da Lei Estadual n. 
15.958/07 (Lei Orgânica do TCM/GO). 

Percentual do 
art. 47-A 

10% 

Valor da multa  
 R$ 1.233,80 (um mil duzentos e trinta e três 
reais e oitenta centavos) 

 

Nome: Cláudio Néias de Carvalho 

CPF: 786.640.981-15 

Cargo: Ex-Secretário de Petrolina de Goiás 

MULTA 1 

Descrição da 
conduta: 

Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e 
antieconômico tipificado na conduta de 
realizar contratação direta por dispensa de 
licitação fora das hipóteses legais e sem 
observar as formalidades legais. 

Período da 
conduta: 

2017 

Nexo de 
causalidade: 

Ao contratar pessoas físicas por dispensa de 
licitação fora das hipóteses legais e sem 
observar as formalidades previstas em lei, 
resulta em burla à regra do concurso público 
para ingresso no serviço público, no 
direcionamento de contratos para beneficiar 
pessoas específicas e em violação a 
dispositivos legais sobre o tema. 

Culpabilidade: 

Ainda que não se possa presumir a má-fé do 
gestor, é razoável afirmar que era possível ao 
mesmo ter consciência da ilicitude do ato que 
praticara, bem como exigir conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria o 
responsável ter observado as disposições 
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legais acerca do tema, realizando o 
procedimento licitatório na modalidade 
cabível, concurso público para provimento de 
cargos públicos, contratação temporária ou 
terceirização das atividades meio. Houve 
culpa contra a legalidade. 
 

Dispositivo 
violado: 

Art. 2, art. 24 e art. 26, parágrafo único, todos 
da Lei n. 8.666/93; Art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal. 

Base legal para 
aplicação da 
multa: 

Art. 47-A, VIII e XXI da Lei Estadual n. 
15.958/07 (Lei Orgânica do TCM/GO). 

Percentual do 
art. 47-A 

10% 

Valor da multa  
 R$ 1.233,80 (um mil duzentos e trinta e três 
reais e oitenta centavos) 

 

Nome: Máximo Divino Jubé de Oliveira 

CPF: 088.417.211-20 

Cargo: Ex-Secretário de Petrolina de Goiás 

MULTA 1 

Descrição da 
conduta: 

Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e 
antieconômico tipificado na conduta de 
realizar contratação direta por dispensa de 
licitação fora das hipóteses legais e sem 
observar as formalidades legais. 

Período da 
conduta: 

2017 

Nexo de 
causalidade: 

Ao contratar pessoas físicas por dispensa de 
licitação fora das hipóteses legais e sem 
observar as formalidades previstas em lei, 
resulta em burla à regra do concurso público 
para ingresso no serviço público, no 
direcionamento de contratos para beneficiar 
pessoas específicas e em violação a 
dispositivos legais sobre o tema. 

Culpabilidade: 

Ainda que não se possa presumir a má-fé do 
gestor, é razoável afirmar que era possível ao 
mesmo ter consciência da ilicitude do ato que 
praticara, bem como exigir conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria o 
responsável ter observado as disposições 
legais acerca do tema, realizando o 
procedimento licitatório na modalidade 
cabível, concurso público para provimento de 
cargos públicos, contratação temporária ou 
terceirização das atividades meio. Houve 
culpa contra a legalidade. 
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Dispositivo 
violado: 

Art. 2, art. 24 e art. 26, parágrafo único, todos 
da Lei n. 8.666/93; Art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal. 

Base legal para 
aplicação da 
multa: 

Art. 47-A, VIII e XXI da Lei Estadual n. 
15.958/07 (Lei Orgânica do TCM/GO). 

Percentual do 
art. 47-A 

10% 

Valor da multa  
 R$ 1.233,80 (um mil duzentos e trinta e três 
reais e oitenta centavos) 

 

Nome: Clementino Tiago da Silva 

CPF: 850.437.021-68 

Cargo: Ex-Prefeito de Petrolina de Goiás 

MULTA 1 

Descrição da 
conduta: 

Prática de ato de gestão ilegal e ilegítimo 
tipificado na conduta de deixar de publicar os 
atos administrativos praticados pelo município 
de Petrolina de Goiás nos meios legais, em 
especial os procedimentos licitatórios, de 
dispensa, inexigibilidade e os contratos 
firmados no site oficial do município. 

Período da 
conduta: 

2017 

Nexo de 
causalidade: 

O ato de deixar de publicar os atos 
administrativos nos meios determinados em 
lei, resultou em violação à lei e aos princípios 
da publicidade e transparência que regem a 
Administração Pública. 

Culpabilidade: 

Ainda que não se possa presumir a má-fé dos 
gestores municipais, é razoável afirmar que 
era possível ao mesmo ter consciência da 
ilicitude do ato que praticara, bem como exigir 
conduta diversa daquela que adotou, pois 
deveria o responsável observar a os 
mandamentos legais e os princípios 
constitucionais, fazendo a devida publicação 
dos atos administrativos nos meios legalmente 
indicados, como por exemplo no site oficial da 
prefeitura. Há culpa contra a legalidade. 

Dispositivo 
violado: 

Arts. 37, caput da Constituição Federal e 8°, 
§1°, inciso IV e § 2° da Lei n. 12.527/2011. 
 

Base legal para 
aplicação da 
multa: 

Art. 47-A, VIII da Lei Estadual n. 15.958/07 
(Lei Orgânica do TCM/GO). 

Percentual do 
art. 47-A 

10% 
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Valor da multa  
 R$ 1.233,80 (um mil duzentos e trinta e três 
reais e oitenta centavos) 

4. CIENTIFICAR a decisão aos interessados. 
 
À Superintendência de Secretaria para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 26 

de Janeiro de 2022. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Valcenôr Braz de Queiroz. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 
Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. 
Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior. 

 
 
PIRACANJUBA 
 
 

Processo - 01397/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06623/2021 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01397/2021 
Município : Piracanjuba 
Órgão : FUNPREPI - Fundo de Previdência Social de Piracanjuba 
Gestora         : Fabiana Estevam de Moura 
CPF            : 908.646.031-34 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. RPPS. EXERCÍCIO DE 
2020. CONTAS REGULARES.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Fabiana 
Estevam de Moura, gestora do FUNPREPI - Fundo de Previdência Social de 
Piracanjuba - do Município de Piracanjuba no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Fabiana 
Estevam de Moura, gestora do FUNPREPI - Fundo de Previdência Social de 
Piracanjuba - do Município de Piracanjuba no exercício de 2020. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 14 de 

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

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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PIRANHAS 
 
 

Processo - 10406/2021 
 
PROCESSO  : 10406/21 
ÓRGÃO/ENTIDADE : PODER EXECUTIVO DE PIRANHAS 
NATUREZA  : EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PERÍODO : 2021 
RESPONSÁVEL 1 : MARCO ROGÉRIO CANDIDO LEITE, PREFEITO 
CPF RESPONSÁVEL 1 : 006.504.301-40 
RESPONSÁVEL 2 : JANAÍNA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CHEFE DE 

RECURSOS HUMANOS 
CPF RESPONSÁVEL 2 : 002.824.711-62 

 
DESPACHO N. 8/2022 

 
I – RELATÓRIO 
Trata-se de processo seletivo simplificado, objeto do Edital n. 004/2021, 

realizado pela Prefeitura de Piranhas, submetido à apreciação deste Tribunal para efeito 
de controle externo, de índole constitucional. 

A seleção foi organizada e realizada pela própria prefeitura, objetivando 
contratar os selecionados para as funções abaixo discriminadas: 

Funções 
Carga 

Horária 
Vagas Vagas PNE 

Cadastro 
Reserva 

Auxiliar Administrativo 40h 10 1 
 

8 

Auxiliar de Serviços 
Gerais  

40h 2 1 
 

5 

Eletricista em 
Manutenção 

40h 1 1 
 

1 

Fiscal em Tributos 40h 3 1 
 

3 

Motorista 40h 8 - 
 

5 

Operador de Máquinas 40h 3 - 
 

3 

Pedreiro 40h 3 - 
 

3 

Recepcionista 40h 4 1 
 

4 

Tratorista 40h 2 - 
 

2 

Zelador 40h 4 - 
 

10 

http://www.tcm.go.gov.br/
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As inscrições, realizadas de modo presencial, ocorreram no período de 

08/09/2021 a 17/09/2021 (item 3.1 do edital). 
A seleção foi realizada mediante avaliação curricular (item 1.4). 
O prazo de validade do certame foi fixado pelo período de 12 (doze) meses, 

prorrogável por igual período (item 1.3); a duração dos contratos temporários não foi 
fixada pelo edital. 

Constam dos autos os seguintes documentos necessários à instrução do 
feito, conforme art. 7º, parágrafo único, inciso VI, da IN 10/15 deste Tribunal de Contas: 

i) Cópia da lei municipal que estabeleceu os casos de 
excepcional interesse público (fls. 26-29); 

j) Cópia do edital do processo seletivo simplificado; 
k) Cópia do ato que declara a existência de excepcional 

interesse público, contendo exposição de motivos a respeito 
da existência do excepcional interesse público; 

l) Cópia do aviso de publicação do extrato do edital em órgão 
oficial de divulgação dos atos da Administração local ou no 
DOE; 

m) Cópia do termo de homologação e a lista constando os 
nomes dos candidatos aprovados e classificados, via Colare 
Pessoal. 

 
A presente manifestação foi produzida em regime de teletrabalho, nos termos 

da Portaria n. 138/21 e alterações subsequentes. 
 É o relatório. 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 Da tempestividade  
Preliminarmente, cabe ressaltar que o prazo para envio dos dados referentes 

à processo seletivo simplificado, via sistema COLARE, é de 03 dias úteis após a 
publicação do Edital em órgão de divulgação oficial, nos termos do art. 2º, VI, da IN 
10/19. 

In casu, observa-se que a protocolização eletrônica do edital em exame deu-
se intempestivamente em 07/12/2021, porquanto fora publicado no placar do município 
em 29/09/2021. Registra-se que em 14/12/2021, esta Especializada autuou os presentes 
autos de ofício, mas antes que fosse procedida a análise preliminar, o responsável 
realizou a protocolização eletrônica em comento.  

Destaca-se que a intempestividade do registro poderá ensejar aplicação de 
MULTA nos seguintes termos: 

Responsável: JANAÍNA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Chefe de Recursos 
Humanos. 
Conduta: Descumprir o prazo de protocolização do edital previsto na 
Instrução Normativa nº 10/15, com redação alterada pelo art. 2º, VI da IN 
10/19. 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: O responsável pelo setor de recursos humanos da 
Administração tem competência delegada pelo Chefe do Poder de prestar 
contas relacionadas a gestão de pessoas e, nessa qualidade, é cadastrado 
no sistema Passaporte do TCMGO e, por consequência, no Colare 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Pessoal. Ao deixar de protocolizar o edital tempestivamente, via sistema 
Colare Pessoal, o Chefe de Recursos Humanos violou a IN 10/2019. 
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível condutas 
diversas daquelas adotadas, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam, visto conhecer – e do dever de conhecer – os mandamentos da 
Instrução Normativa 10/2019, deste Tribunal. 
Dispositivo Legal Violado: art. 7º, IV, da IN 10/15. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 1,5%, com fundamento no art. 47-A, XVII, 
da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15, DN nº 005/19 e RA nº 119-19 deste 
Tribunal. 

  
Oportuno frisar: caso o citado consiga demonstrar ausência de 

participação formal e ausência de responsabilidade quanto às irregularidades delatadas 
no tópico, a SAP poderá rever a responsabilidade. 

 
 

2.2 Dos documentos essenciais 
Tendo em vista o rol de documentos essenciais para formalização de 

processos desta natureza, de acordo com o previsto no art. 7º, parágrafo único, inciso VI, 
da IN 10/15, com redação alterada pela IN nº 10/19 desta Casa, verifica-se que o 
responsável não apresentou toda a documentação exigida. 

Assim, imprescindível que o responsável apresente: 
 

b) cópia do termo de homologação do edital e lista dos candidatos 
aprovados e classificados;  
c) cópia dos comprovantes de publicação do termo de homologação 
em órgão oficial de divulgação dos atos da Administração local ou no 
Diário Oficial do Estado (DOE), e ainda em jornais de circulação local ou 
de grande circulação, bem como comprovação de outros meios utilizados 
para ampliar a publicidade 

 
A despeito de constar dos autos cópia do ato que convoca os candidatos 

aprovados e classificados via Decreto nº 193/2021, de 29 de setembro de 2021 (fls. 23-
25), e sua publicação constar no site do município, importa destacar que, conforme 
estabelece o art. 2º, inciso II, “d” da Instrução Normativa nº 10/19, caberá ao responsável 
apresentar, em até quinze dias corridos, a contar da publicação oficial do ato, cópia do 
termo de homologação e a lista constando os nomes dos candidatos aprovados e 
classificados, incluindo cadastro de reserva, publicados em meio oficial da Administração 
e em outros meios utilizados para ampliar a publicidade, via sistema Colare – layout 
Pessoal homologação. 

Ressalta-se que a omissão na apresentação de documentos essenciais 
poderá gerar a nulidade da seleção e consubstanciar fato gerador de MULTA nos 
seguintes termos: 

 
Responsável: JANAÍNA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Chefe de Recursos 
Humanos. 
Conduta: Deixar de enviar documentos essenciais via Colare Pessoal 
(cópia dos comprovantes de publicação do termo de homologação e a lista 
constando os nomes dos candidatos aprovados e classificados, incluindo 
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cadastro de reserva, publicados em meio oficial da Administração e em 
outros meios utilizados para ampliar a publicidade). 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: O responsável pelo setor de recursos humanos da 
Administração tem competência delegada pelo Chefe do Poder de prestar 
contas relacionadas a gestão de pessoas e, nessa qualidade, é cadastrado 
no sistema Passaporte do TCMGO e, por consequência, no Colare 
Pessoal. Ao deixar de enviar os documentos essenciais, via sistema 
Colare Pessoal, o Chefe de Recursos Humanos violou a IN 10/2019. 
Culpabilidade: É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível condutas 
diversas daquelas que ele adotou, consideradas as circunstâncias que o 
cercavam, visto conhecer – e do dever de conhecer – os mandamentos da 
Instrução Normativa 10/2019, deste Tribunal.  
Dispositivo Legal Violado: art. . 2º, inciso II, “d” da Instrução Normativa nº 
10/19. 

  
Oportuno frisar: caso o citado consiga demonstrar ausência de 

participação formal e ausência de responsabilidade quanto às irregularidades delatadas 
no tópico, a SAP poderá rever a responsabilidade. 

 
2.3 Da lei que estabelece os casos de excepcional interesse público 
A contratação temporária de excepcional interesse público do Município de 

Piranhas está prevista na Lei Municipal no 57/2021.  
Constata-se que a Lei em análise estabelece as hipóteses de contratação 

temporária (art. 2º, IX), em conformidade com o art. 1º, inciso I, da Resolução Normativa 
007/05 c/c Instrução Normativa 10/15.  

A Lei em destaque fixa a duração máxima dos contratos em 12 (doze) 
meses, prorrogável por igual período (art. 4º); enquanto o edital não fixou a duração dos 
contratos, devendo prevalecer, em qualquer caso, o comando legal. 

 
2.4 Da necessidade temporária de excepcional interesse público e do ato 

que declara a excepcionalidade 
Primeiramente, necessário se faz fixar a premissa constitucional da 

obrigatoriedade de agir somente no interesse público, da qual o administrador público 
não se pode afastar. Para tanto, ele deve lançar mão do contrato temporário somente nos 
casos estritamente necessários e indispensáveis à continuidade do serviço público. 

A necessidade temporária de excepcional interesse público é assim definida 
pela doutrina do Prof. Agapito Machado Júnior: 

 
...a necessidade temporária induz à noção de que a situação 
que demanda do Estado, a contratação de pessoas a suprirem 
uma carência de serviço ou atividade deverá ser momentânea, 
ou seja, deve evidenciar uma estimativa de ter fim, não 
podendo, portanto, afigurar-se como perpétua ou sem qualquer 
parâmetro (JÚNIOR, Agapito Machado. Concursos Públicos. 
Ed. Atlas. São Paulo. 2008. p. 101). 

 
A autoridade responsável expediu o Decreto nº 186/2021, no qual justifica as 

presentes contratações, em síntese, no interesse público e a necessidade de prestação 
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de serviços considerados essenciais e inadiáveis à população; no art. 37, IX, que autoriza 
a contratação de serviços essenciais e por excepcional interesse público; e nas Leis 
Municipais nº 002/2012, 442/2015 e 443/2015, que autorizou a realização do certame 
para seleção de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista em 
Manutenção, Fiscal de Tributos, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro, 
Recepcionista, Tratorista, Zelador.   

Portanto, em tese, houve a exposição de motivos de modo a justificar e 
fundamentar a situação de excepcional interesse público autorizadora das contratações 
temporárias, como preconiza o art. 7º, parágrafo único, inciso VI, alínea “b” da IN 10/15 
deste Tribunal.  

Diante da motivação relatada, passa-se a análise material e concreta da real 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não consta registros de 
processos seletivos simplificados anteriores para as funções ofertadas no presente 
certame, portanto, ao que parece, não se trata de contratação precária recorrente.  

Por outro lado, o último concurso público8 realizado pelo município, em que se 
ofertou alguns dos cargos correspondentes à algumas das funções em tela, ocorreu em 
2012, há 10 anos. Destarte, em que pese existir Leis Municipais nº 002/2012, 442/2015 e 
443/2015, que autorizou a realização do certame para seleção de Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista em Manutenção, Fiscal de Tributos, Motorista, 
Operador de Máquinas, Pedreiro, Recepcionista, Tratorista, Zelador, não existiu concurso 
público posterior a 2012 realizado para as funções ofertadas no presente certame. Assim, 
infere-se o possível surgimento de vacâncias no quadro de pessoal, em razão de 
aposentadorias, exonerações e óbitos. No mais, a demanda pelos serviços públicos 
cresce juntamente com o aumento populacional, o que exige dos gestores planejamento, 
atualização e reposição de servidores.  

Nesta senda, as funções ofertadas no presente processo seletivo denota uma 
demanda por cargos cujas atribuições são rotineiras da administração (os quais 
deve(ria)m ser supridos via concurso público), não havendo no edital qualquer descrição 
de contingência fática que implique excepcionalidade e temporalidade – atributos 
essenciais para legitimar a contratação por tempo determinado. 

Para ilustrar com clareza o excepcional interesse público determinado pela 
Constituição Federal para contratações temporárias, oportuno citar Celso Antônio 
Bandeira de Mello, que preconiza, in verbis: 

 
A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, 
é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser 
desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, 
é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo 
ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 
público), ou a atividade não temporária, mas o excepcional 
interesse público demanda que se faça imediato suprimento 
temporário de uma necessidade (neste sentido, necessidade 
temporária), por não haver tempo hábil para realizar 
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o 
interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, 2005, 
p. 263). 

 

                                                           
8 Autos n. 06183/12 – edital julgado LEGAL. 

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


  
 
 

 

Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 168 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

Nessa esteira, a Instrução Normativa n. 007/2005, art. 2o, inciso I, alínea h, 
desta Casa, determina que os processos seletivos simplificados destinados aos setores 
de transporte, obras públicas, educação e segurança pública deverão ser sucedidos 
por imediata deflagração de concurso público. 

Sobre a deflagração de concurso público, importa abrir um parênteses e 
elucidar que o concurso público é procedimento que se desenvolve mediante uma série 
encadeada de atos administrativos, que, segundo melhor doutrina, equivale a “um 
conjunto de atos administrativos interligados e realizáveis segundo certa cronologia 
previamente estabelecida, destinados à obtenção de um só resultado final: a seleção, 
dentre outros vários candidatos, daqueles que melhor possam atender ao interesse 
público9”.  

Assim, pode-se dizer que o procedimento de concurso público é decomposto, 
pelo menos, em duas fases: a interna e a externa.  

A fase interna é etapa de planejamento do certame, ocasião em que se 
verificam a existência de vagas, a necessidade de criação de novos cargos, as 
disponibilidades orçamentárias, designação de comissão, bem como a contratação de 
empresa que executará o certame e elaborará o edital. 

Já a fase externa é inaugurada quando da publicação do edital, momento a 
partir do qual se faz o chamamento dos candidatos interessados em concorrer aos 
cargos listados no ato convocatório, mediante inscrição, desde que atendam aos 
requisitos para provimento. Incorpora também a etapa de realização das provas, 
apreciação de eventuais recursos e homologação do concurso. 

Com isso, a deflagração de concurso público se dá desde o desenvolvimento 
dos atos da fase interna.  

Por fim, importa elucidar que a Lei Complementar nº 173/2020, publicada em 
28/05/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento à COVID19, 
proibiu a realização de concurso público àqueles municípios afetados pela calamidade 
pública, exceto nos casos de reposições de vacâncias, ou seja, que não impliquem 
criação de novos cargos (art. 8º, V). Nesse sentido, não há vedação para realização de 
concurso público para reposição de vacâncias. 

Frise-se que a presente seleção poderá ser considerada NULA, de pleno 
direito, além de dar ensejo a aplicação de MULTA nos seguintes termos: 

Responsável: MARCO ROGÉRIO CANDIDO LEITE, Prefeito. 
Conduta: Realizar processo seletivo para contratação temporária de 
servidores sem motivar e comprovar a excepcionalidade e temporalidade 
das contratações. 
Período da Conduta: 2021 
Nexo de Causalidade: Ao realizar processo seletivo para contratação 
temporária de servidores sem apresentar as contingencias fáticas 
motivadoras do ato a Prefeita, autoridade máxima municipal responsável 
pela autorização, lisura e legalidade do procedimento, violou os princípios 
inerentes ao processo seletivo simplificado, mormente a temporalidade e 
excepcionalidade.  
Culpabilidade: Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, 
tendo este praticado o ato de contratação precária com inobservância aos 
preceitos legais. Ainda, pode-se afirmar que o responsável tinha 
consciência da ilicitude da sua conduta e que era exigível conduta diversa 
da que adotou. 

                                                           
9 GASPARINI, Diogenes. Concurso Público – Imposição constitucional e operacionalização. In: MOTTA, Fabrício (coord.). 
Concurso público e Constituição: Fórum, 2007. 
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Dispositivo Legal Violado: caráter temporário e excepcional das 
contratações previstas no art. 37, IX, CF/88. 
Encaminhamento: Multa de 1 a 25%, com fundamento no art. 47-A, VIII, 
da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15, DN 005/19 e RA 119/19 deste Tribunal. 

 
Diante dessas considerações preliminares, a fim de subsidiar a análise desta 

Unidade Técnica e comprovar a legitimidade do presente processo seletivo simplificado, 
compete ao responsável justificar e fundamentar – no caso concreto – o caráter 
excepcional e temporário das contratações, bem como apresentar a documentação 
pertinente que realmente comprove a referida excepcionalidade e temporalidade, 
sob pena de a presente seleção ser considerada NULA, de pleno direito. 
 

2.5 Da publicidade 
Constam dos autos cópias da publicação do edital nº 004/2021 no site oficial 

do Município. 
Remanesce ao responsável Chefe de RH, após a conclusão da seleção, o 

envio do envio do termo de homologação e a lista constando os nomes dos candidatos 
aprovados e classificados, incluindo cadastro de reserva, publicados em meio oficial da 
Administração e em outros meios utilizados para ampliar a publicidade, via sistema 
Colare Pessoal (layout "Pessoal homologação"), conforme disposto no item 2.2. 
 
 

III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento no sentido de o 

processo seletivo simplificado objeto do Edital n. 004/2021, realizado pela Prefeitura de 
Piranhas, por ora, evidencia vícios de legalidade e legitimidade capazes de macular o 
certame. 

Assim, esta Especializada entende necessário diligenciar o responsável 
MARCO ROGÉRIO CANDIDO LEITE, Prefeito, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: 

 
l) Justifique e fundamente – no caso concreto – o caráter excepcional e 

temporário das contratações, bem como apresente a documentação pertinente que 
realmente comprove a referida excepcionalidade e temporalidade, conforme 
pormenorizado no item 2.4 supra; 

m) Querendo, apresente defesa quanto às MULTAS que eventualmente 
lhe poderão ser imputadas, podendo inclusive invocar delegação de competência em 
sua defesa (informando nesse caso quem é/era o responsável pelo ato, com prova 
documental do alegado). 
 

Ainda, seja notificada a responsável JANAÍNA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
Chefe de Recursos Humanos, para que, no prazo de 20 (vinte) dias: 

 
a) manifeste acerca da protocolização intempestiva do edital, via 

sistema Colare, conforme evidenciado no item 2.1; 
b) realize o envio do termo de homologação e da lista constando os 

nomes dos candidatos aprovados e classificados, incluindo cadastro de reserva, 
publicados em meio oficial da Administração e em outros meios utilizados para ampliar a 
publicidade, via sistema Colare Pessoal (layout "Pessoal homologação"), nos termos 
solicitados no item 2.2; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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c) Querendo, apresente defesa quanto às MULTAS que eventualmente 
lhe poderão ser imputadas, podendo inclusive invocar delegação de competência em 
sua defesa (informando nesse caso quem é/era o responsável pelo ato, com prova 
documental do alegado).  

 
 

Destaca-se que o descumprimento do prazo fixado, sem causa justificada, 
para providência determinada, bem como o atraso injustificado no encaminhamento de 
documentos e/ou informações solicitadas, rendem ensejo à aplicação de MULTA, com 
fundamento no art. 47-A, X e XIII, da Lei n. 19.044/15 c/c DN 011/15 deste Tribunal aos 
responsáveis. Caso em que, após retorno dos autos, poderá esta Secretaria discriminar a 
responsabilização devida, nos termos da RA nº 100/1810. 

 
 
Encaminhem-se os autos ao Setor de Diligências para que se proceda a 

abertura de vista, devendo ser encaminhada cópia do presente despacho, nos termos do 
art. 147, §1º do Regimento Interno (Redação dada pela RA n. 331/13). 
 

Secretaria de Atos de Pessoal, 19 de janeiro de 2022. 
 

 
Andrea Calassa da Silva 
     Chefe de Divisão 
 

 
       Vinicius Nascimento Santos 

        Secretário de Atos de Pessoal  

 
 
 

PIRES DO RIO 
 
 

Processo - 01133/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00031/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01133/2021 
Município : Pires do Rio 
Órgão : FPS - Fundo Municipal de Previdência Social  
Gestor         : Ademir Neto de Assunção  
CPF            : 198.355.741-20 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 

                                                           
10 Forçoso dizer que o art. 147, § 1º, do RITCMGO delegou aos Secretários de Controle Externo a 

competência para a realização de diligências visando ao saneamento do processo, de sorte que a 

multa sugerida por descumprir o prazo fixado, sem causa justificada, para providências – 

solicitação de documentos e esclarecimentos, com a indicação acerca das possíveis sanções por 

parte deste Tribunal –, no âmbito da instrução processual, mostra-se legítima à competência 

regimental das Unidades Técnicas.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Relator : Francisco José Ramos 
 

CONTAS DE GESTÃO. RPPS. EXERCÍCIO DE 
2020. 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. 
IRREGULARIDADE RESSALVADA. CONTAS 
REGULARES COM RESSALVA.  
A 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 n. 
103/2019, está em desacordo com art. 9º, §§ 4º 
e 5º da Emenda Constitucional nº 103/2019; art. 
149, §1º da Constituição Federal; e, Instrução 
Normativa TCMGO n. 003/2020 e alterações 
posteriores. Contudo, a irregularidade pode ser 
ressalvada conforme disposto no item 24 do 
anexo II da DN n. 2/2021 do TCMGO, e, ainda, 
porque 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. 
 
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Ademir Neto 
de Assunção, gestor do FPS - Fundo Municipal de Previdência Social - do Município de 
Pires do Rio no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares com ressalva as contas de gestão de responsabilidade do 
sr. Ademir Neto de Assunção, gestor do FPS - Fundo Municipal de Previdência Social - 
do Município de Pires do Rio no exercício de 2020, em razão da irregularidade contida 
no item 8, que está abaixo evidenciada: 

Item 8: 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 (14%) ao disposto na EC n. 103/2019, tendo em vista que, atualmente, o 
fundo de previdência dos servidores encontra-se deficitário. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  sejam adotadas medidas necessárias para que não reincida na 

irregularidade apontada no item 8; 
b.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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c. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

d.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

f. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

 
5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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PLANALTINA 
 
 

Processo - 20427/2017 
 

ACÓRDÃO Nº 00203/2022 - Tribunal Pleno 
 
PROCESSO Nº:  20427/2017                                            FASE 3  
ÓRGÃO:  CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINA 
ASSUNTO:             EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
OBJETO:  REPRESENTAÇÃO / DENÚNCIA 
EMBARGANTE:       DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA 
CPF                           690.408.001-97 
RELATOR                 DANIEL GOULART 
 

EMENTA: MUNICÍPIO DE PLANALTINA. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGAR 
PROVIMENTO, MANTENDO-SE O ACÓRDÃO 
Nº 02347/2021 EM SEUS INTEGRAIS 
TERMOS. 

 
Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

opostos pelo Sr. David Alves Teixeira Lima, ex-Prefeito de Planaltina, em face do 
Acórdão nº 02347/2021, por meio do qual, em Recurso Ordinário, foi mantido o Acórdão 
nº 06360/2020, que julgou parcialmente procedente a Representação, decorrente do 
relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) realizada pela Câmara 
Municipal de Planaltina, em razão da detecção da seguinte irregularidade: realizar 
contratação antieconômica junto ao escritório de advocacia STENIUS DE MELO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, se comparado com o valor por “postos de 
trabalho” previsto em estudo da Diretoria do Departamento de Licitações de Planaltina. 

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 NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo-se o 
Acórdão nº 02347/2021 em seus integrais termos. 

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

26 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 
Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

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

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 
Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 
PROFESSOR JAMIL 
 
 

Processo - 01166/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00032/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01166/2021 
Município : Professor Jamil 
Poder : Legislativo  
Gestor         : Alirio Elizeu Teixeira Junior 
CPF            : 786.547.261-72 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 
 

 
CONTAS DE GESTÃO. PODER LEGISLATIVO. 
EXERCÍCIO DE 2020. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO. 
MULTA. CONTAS IRREGULARES. 
A ausência de manifestação do controle interno 
está em desacordo com o art. 3º, IX, da IN 
TCMGO n. 008/2015 e arts. 57 e 58, da Lei 
Estadual n. 15.958/07 e resulta no julgamento 
pela irregularidade das contas, de acordo com 
item 2, do anexo II, da Decisão Normativa n. 
00002/2021 do TCMGO e enseja a aplicação de 
multa com fundamento no Art. 47-A da 
LOTCMGO. 
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Alirio Elizeu 
Teixeira Junior, gestor do Poder Legislativo do Município de Professor Jamil no 
exercício de 2020. 

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

1. julgar irregulares as contas de gestão de responsabilidade do sr. Alirio 
Elizeu Teixeira Junior, gestor do Poder Legislativo do Município de Professor Jamil 
no exercício de 2020, em razão da irregularidade constante no item 2, que está abaixo 
demonstrada: 

Item 2: falta de apresentação do relatório do Controle Interno. 
2. aplicar multa ao gestor, sr. Alirio Elizeu Teixeira Junior, no valor de R$370,14 

http://www.tcm.go.gov.br/
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(trezentos e setenta reais e quatorze centavos), com eficácia de título executivo, na forma 
abaixo: 

Achado  Falta de apresentação da certidão do controle interno (item 2). 

Responsável ALIRIO ELIZEU TEIXEIRA JUNIOR 

CPF 786.547.261-72 

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 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  Multa no valor de R$370,14 (trezentos e setenta reais e 
quatorze centavos) - (3% de R$12.338,00) com base no art. 
47-A, VIII, da LO TCMGO.  

3.  recomendar ao gestor atual que:  
a.  adote as medidas necessárias para que não reincida na irregularidade 

apontada no item 2. 
b.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

c. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

d.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

f. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

4.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
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emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
5.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

 
6. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 

do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
QUIRINOPOLIS 
 
 

Processo - 01935/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00078/2022 - Primeira Câmara 
 

Processo : 01935/2021 

Município : QUIRINÓPOLIS 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestora : LIVIA FACURY NASSER (26/06/2020 a 31/12/2020) 

CPF : 029.845.211-10 

Gestor : JOSÉ MARCIO XAVIER (01/01/2020 a 25/06/2020) 

CPF : 004.276.161-15 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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EMENTA: MUNICÍPIO. QUIRINÓPOLIS. FMEQ. 
CONTAS GESTÃO. BALANCETE 2º 
SEMESTRE DE 2020. REGULARIDADE DAS 
CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de LIVIA FACURY NASSER (26/06/2020 a 31/12/2020) e JOSÉ 
MARCIO XAVIER (01/01/2020 a 25/06/2020). 

Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de LIVIA FACURY NASSER (26/06/2020 a 31/12/2020) e de JOSÉ 
MARCIO XAVIER (01/01/2020 a 25/06/2020). 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014. 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão 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. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 

de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Francisco José Ramos 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

 
Votação: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 

 
 
RIO QUENTE 
 
 

Processo - 02553/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00033/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 02553/2021 
Município : Rio Quente 
Órgão  : FMT - Fundo Municipal de Turismo 
Gestora         : Rita de Cassia Cavalcante Nunes  
CPF            : 778.625.975-91 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. FUNDO MUNICIPAL DE 
TURISMO. EXERCÍCIO DE 2020. CONTAS 
REGULARES.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade da sra. Rita de 
Cassia Cavalcante Nunes, gestora do FMT - Fundo Municipal de Turismo - do Município 
de Rio Quente no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade da sra. Rita de 
Cassia Cavalcante Nunes, gestora do FMT - Fundo Municipal de Turismo - do Município 
de Rio Quente no exercício de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 

http://www.tcm.go.gov.br/
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maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

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

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
SANTA FE GOIAS 
 
 

Processo - 02166/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06698/2021 - Segunda Câmara Extraordinária 
 
PROCESSO :  02166/2021 
MUNICÍPIO : SANTA FÉ DE GOIÁS 
ÓRGÃO : PODER LEGISLATIVO 
PERÍODO : 2020 

    GESTORA : LUCIANA PEREIRA DA SILVA 
    CPF : 716.063.601-59 

http://www.tcm.go.gov.br/
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    ASSUNTO : CONTAS DE GESTÃO 
 

MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE GOIÁS. 
PODER LEGISLATIVO. CONTAS DE 
GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2020. 
JULGAMENTO PELA REGULARIDADE. 
Recomendações. Proposta Convergente com 
a SCMG.  
 

 Tratam os autos das contas de gestão do PODER LEGISLATIVO do 
município de SANTA FÉ DE GOIÁS, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade 
de LUCIANA PEREIRA DA SILVA. 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, pelos membros integrantes de sua Segunda Câmara, acolhendo as 
razões expostas no voto do Relator, em:  

Julgar REGULARES as Contas de Gestão do PODER LEGISLATIVO do 
município de SANTA FÉ DE GOIÁS, relativas ao exercício de 2020, de responsabilidade 
de LUCIANA PEREIRA DA SILVA. 
 RECOMENDAR que sejam: 
 a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
 b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida e que as conclusões registradas no 
presente certificado não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo 
conteúdo da prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios 
diferenciados, tais como inspeções, auditorias e denúncias. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de Dezembro 
de 2021. 
 
Presidente: Valcenôr Braz de Queiroz 
 
Relator em substituição: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
 
Presentes os conselheiros: 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 Regis Gonçalves Leite. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. Sub.Flavio 
Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de 
Queiroz. 
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SANTA HELENA 
 
 

Processo - 02593/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00080/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo : 02593/2021 

Município : SANTA HELENA DE GOIÁS 

Órgão : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2020 

Gestor : LETÍCIA ROSA E SILVA MARQUES 

CPF : 799.109.551-72 

 
EMENTA: MUNICÍPIO. SANTA HELENA. FMS. 
CONTAS GESTÃO. BALANCETE 2º 
SEMESTRE DE 2020. REGULARIDADE DAS 
CONTAS. 
 

Tratam os autos das contas de gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
do município de SANTA HELENA DE GOIÁS, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de LETÍCIA ROSA E SILVA MARQUES. 

 
Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, pelos membros integrantes da 1ª câmara, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

1-Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE do município de SANTA HELENA DE GOIÁS, relativas ao exercício de 2020, de 
responsabilidade de LETÍCIA ROSA E SILVA MARQUES. 

2-RECOMENDAR que sejam: 
(a) tomadas às providências cabíveis para se adaptar às exigências constantes da Lei nº 
12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor 
do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM nº 
009/2014; 

3-Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

 
4-Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomadas 
de contas especiais. 

 
À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 
de Janeiro de 2022. 

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

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

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
SANTO ANTONIO GOIAS 
 
 

Processo - 03285/2020 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00518/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo nº  : 03285/20 – FASE 3 
Município  : Santo Antônio de Goiás 
Assunto  : Recurso Ordinário às Contas de Gestão – 2019  
Responsável  : Frederico Marques de Oliveira 
CPF : 865.189.841-04 

 
CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2019. RECURSO 
ORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA.    

 
Tratam-se os presentes autos de Recurso Ordinário oposto por 

Frederico Marques de Oliveira, prefeito do município de Santo Antônio de Goiás, 
objetivando a reforma da decisão contida no Parecer Prévio nº 00060/21 e no Acórdão nº 
00846/21, que manifestou parecer pela Rejeição das contas de gestão, com aplicação de 
multa e imputação de débito ao responsável. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
Considerando a Proposta de Decisão nº 160/2021 – GABMOA 

proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 
Considerando tudo mais que dos autos consta.  
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás decide, em 

sessão plenária, diante das razões expostas pelo Relator: 
1. CONHECER do Recurso Ordinário, com base no art. 41, da Lei nº 

15958/07 e no art. 226, do RI/TCM-GO, do Regimento Interno deste TCM-GO; 
2. DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, e no mérito reformar a decisão 

contida no Parecer Prévio nº 00060/21 e no Acórdão nº 00846/21, no sentido de 
manifestar a Câmara Municipal o Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS 

http://www.tcm.go.gov.br/
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das contas de gestão do exercício de 2019, de responsabilidade do Sr. Frederico 
Marques de Oliveira, Prefeito do município de Santo Antônio de Goiás, em razão da 
ressalva da irregularidade apontada no item 3 (deixar de apresentar extratos e 
conciliações bancárias para comprovar a disponibilidade financeira em 31/12/2019); 

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

15 de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 03285/2020 

 
ACÓRDÃO Nº 06810/2021 - Tribunal Pleno 

 
Processo nº  : 03285/20 – FASE 3 
Município  : Santo Antônio de Goiás 
Assunto  : Recurso Ordinário às Contas de Gestão – 2019  
Responsável  : Frederico Marques de Oliveira 
CPF : 865.189.841-04 

 
CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO DE 2019. RECURSO 
ORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 
PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA.    

 
Tratam-se os presentes autos de Recurso Ordinário oposto por 

Frederico Marques de Oliveira, prefeito do município de Santo Antônio de Goiás, 
objetivando a reforma da decisão contida no Parecer Prévio nº 00060/21 e no Acórdão nº 
00846/21, que manifestou parecer pela Rejeição das contas de gestão, com aplicação de 
multa e imputação de débito ao responsável. 

 
Considerando a Proposta de Decisão nº 160/2021 – GABMOA 

proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Considerando tudo mais que dos autos consta; 
 
Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Pleno, diante das razões expostas pelo 
Relator, em: 

1. DECLARAR que na análise do Recurso Ordinário das contas de 
gestão do exercício de 2019 do Poder Executivo do município de Santo Antônio de Goiás 
foi ressalvada a irregularidade apontada no item 3 (deixar de apresentar extratos e 
conciliações bancárias para comprovar a disponibilidade financeira em 31/12/2019). 

2. DESCONSTITUIR o débito, no valor de R$63.522,65, em razão da 
apresentação da documentação suporte dos valores registrados como disponibilidade 
financeira no encerramento do exercício de 2019; 

3. DESCONSTITUIR a multa, no valor de R$370,14, em razão da 
ressalva do item 3, que havia motivado a sua aplicação. 

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

15 de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 05551/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 06530/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo nº 05551/2020 – F2 
Município Santo Antônio de Goiás 
Órgão Poder Executivo  
Assunto Contas de Governo  
Período 2019 
Chefe de Governo Frederico Marques de Oliveira 
CPF nº 865.189.841-04 
Representante do MPC Henrique Pandim Barbosa Machado 
Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

http://www.tcm.go.gov.br/
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EXERCÍCIO DE 2019. CONTAS DE GOVERNO. 
REJEIÇÃO. MULTA. 
1. Compete a este Tribunal: a) apreciar as contas dos 
Chefes do Poder Executivo, emitindo Parecer Prévio ao 
Poder Legislativo Municipal, para fins do art. 1º, I, g da 
Lei Complementar nº 64/1990; b) emitir Acórdão quanto 
as demais atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição e Legislação vigente.  
2. Emite-se Parecer Prévio pela Rejeição das Contas de 
Governo do exercício de 2019, do Município de Santo 
Antônio de Goiás, em razão da não apresentação a este 
Tribunal dos documentos relacionados no art. 15-B, 
incisos I ao X, da IN 008/15, alterada pela IN 001/2 c/c 
Lei Federal nº 4.320/64. 
3. Emite-se Acórdão: 3.1) declarando a constatação de 
irregularidade descria no item 11.8 ” Deixar de 
apresentar a este Tribunal os documentos relacionados 
no art. 15-B, incisos I ao X, da IN 008/15, alterada pela 
IN 001/2”. 3.2) Ressalva-se a diferença entre o valor 
cancelado no DDA R$99.560,65 e o registrado 
contabilmente R$379.638,99 no Demonstrativo da 
Dívida Ativa. 3.3) Recomendações. 3.4) Alertas. 3.5) 
Aplica-se multa, no valor total de R$370,15, em 
desfavor do senhor Frederico Marques de Oliveira, 
Prefeito Municipal, por violação ao Art. 15-B, incisos I 
ao X, da IN TCM nº 008/2015. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam das Contas 

de Governo do Município de Santo Antônio de Goiás, referentes ao exercício de 2019, 
ACORDAM os Conselheiros integrantes do Pleno deste Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado e Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 40/2021-GCSICJ, 
do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior:  

I - DECLARAR que, na análise das Contas de Governo do senhor 
Frederico Marques de Oliveira, Prefeito Municipal de Santo Antônio de Goiás, relativas ao 
Exercício de 2019, constatou-se a irregularidades, discriminada no item 1.8, relativa a 
não apresentação dos documentos relacionados no art. 15-B, incisos I ao X, da IN 
008/15, alterada pela IN 001/20, c/c a Lei Federal nº 4.320/64; 

II – RESSALVAR a irregularidade apontada no item 11.6, que trata dos 
Cancelamentos do Créditos da Dívida Ativa, em vista da diferença entre o valor 
cancelado no DDA R$99.560,65 e o registrado contabilmente R$379.638,99 no 
Demonstrativo da Dívida Ativa; 

III -  APLICAR MULTA com eficácia de título executivo, com base no art. 
71, VIII, § 3º combinado com o art. 75, ambos da Constituição Federal, reproduzida no 
art. 2º, IX, § 1º da Lei Estadual nº 13.251/98, e ainda, nos termos do art. 47-A da Lei 
Estadual nº 15.958/07, alterada pela Lei nº 19.044/2015 e art. 237, do Regimento Interno 
desta Casa, na forma abaixo: 
 Responsável FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA 

CPF 865.189.841-04 

Conduta Deixar de apresentar a este Tribunal os documentos 

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


  
 
 

 

Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 186 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

relacionados no art. 15-B, incisos I ao X, da IN 008/15, 
alterada pela IN 001/20. (item 11.8). 

Período da Conduta 15/02/2020 (data da abertura da sessão legislativa – art. 16 
da Constituição do Estado de Goiás e início do prazo para 
apresentação do Balanço Geral) a 15/05/2020 (término do 
prazo para apresentação do Balanço Geral). 

Nexo de Causalidade  A falta de apresentação dos documentos obrigatórios 
relacionados no art.  15-B, incisos I ao X, da IN TCM nº 
008/2015, que tratam, entre outros, do (a) Demonstrativo 
dos Fluxos de Caixa, (b) Demonstrativo da Mutações no 
Patrimônio Líquido, (c) Notas explicativas das 
demonstrações contábeis, prejudicou a adequada 
apreciação dos resultados gerais do exercício apresentados 
na prestação de contas. 

Culpabilidade É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta 
diversa daquela que ele adotou, pois deveria, na 
forma/prazo previsto no art.15-A, § 4°, II, d da Instrução 
Normativa n° 08/15 – TCMGO (prazo ampliado pelo extrato 
de ata n° 10/20 - sessão técnico-administrativa), apresentar 
a este Tribunal os documentos obrigatórios que compõem a 
prestação de contas de governo. 

Dispositivo legal ou 
normativo violado  

Art. 15-B, incisos I ao X, da IN TCM nº 008/2015. 

Encaminhamento Aplicação de multa no valor de R$370,15, correspondente a 
3% do valor indicado no caput do artigo 47-A da Lei 
Orgânica do TCMGO (R$12.338,35), conforme previsto no 
art. 47-A, IX, da LOTCMGO. Totalizando as multas em 
R$370,15. 

 
IV - RECOMENDAR ao Chefe de Governo atual que: 
a) adote as providências e cautelas necessárias para que nos exercícios 

subsequentes as falhas apontadas nesta prestação de contas não tornem a ocorrer; 
b) promova as medidas necessárias para compor seu sistema de 

Controle Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a 
alternância inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

c) promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências 
constantes da Lei n.º 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as 
informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 
005/2012; 

d) promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de 
cargos comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de 
forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em 
qualquer órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria 
do quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e) na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação 
dos pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
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f) observe integralmente o cumprimento das disposições constantes na 
Lei Federal nº 12.305/2010, tendo em vista que esta Corte de Contas, em duas 
oportunidades diversas (Instruções Normativas nºs. 008/2012 e 002/2015), alertou todos 
os gestores municipais sobre a obrigatoriedade da disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos sólidos e que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Estado de Goiás (SEMAD) comunicou a existência de Municípios sem 
licença para funcionamento do aterro sanitário. 

g) observe o cumprimento da legislação acerca da acessibilidade para 
pessoas com deficiência, especialmente quanto aos ditames da Lei nº 10.098/2000 e da 
IN TCMGO nº 1/2016, enfatizando que configura ato de improbidade administrativa, que 
atenta contra os princípios da administração pública, deixar de cumprir a exigência de 
requisitos de acessibilidade previstos na legislação, conforme determina a Lei nº 
8.429/1992, artigo 11, inciso IX. 

V -  ALERTAR ao Chefe de Governo atual que: 
a) observe, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e nos 

respectivos orçamentos anuais, a previsão de recursos e dotações orçamentárias 
específicas e compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias que viabilizem a plena 
execução do Plano Municipal de Educação (PME), conforme previsto no art. 10 do Plano 
Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº 13.005/2014; 

b) observe o cumprimento da Meta 1 do PNE, que determinou que até o 
ano de 2016 deveria ser promovida a universalização da educação infantil na pré-escola 
para crianças de quatro e cinco anos de idade, bem como a ampliação da oferta de 
educação infantil em creches para atender pelo menos 50% das crianças de até três 
anos de idade, até o final da vigência do PNE (2024); 

c) observe o cumprimento da Meta 18 do PNE, que estabeleceu que 
fosse assegurado, até o ano de 2016, a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, 
para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tendo como 
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, considerando ainda a estratégia 18.1 da 
referida Meta, que estipula que até o ano de 2017 no mínimo 90% dos profissionais do 
magistério e 50% dos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de 
cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 
encontrem vinculados; 

 
d) promova todas as medidas necessárias à inscrição e ao recebimento 

dos créditos de Dívida Ativa, no sentido de impedir o cancelamento de seus valores, por 
inexatidão/falhas de sua inscrição, ou morosidade em sua cobrança a ponto de ensejar 
prescrição, práticas que poderiam resultar em renúncia de receitas sem observar os 
regramentos do art. 14 da LRF e legislação pertinente. 

 
VI - DESTACAR que os documentos/informações foram analisados sob 

o aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas 
nesta decisão não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da 
prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, 
tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

 
VII - RESSALTAR 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, em relação ao 

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


  
 
 

 

Edição n° 1722 Ano X, disponibilização segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, publicação terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. Página 188 de 212 

www.tcm.go.gov.br 

senhor Frederico Marques de Oliveira, Prefeito Municipal de Santo Antônio de Goiás, 
Exercício de 2019. 

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

8 de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Irany de Carvalho Júnior. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, 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. Sub.Irany de Carvalho Júnior: 

Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio 
Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz 
de Queiroz. 
 
 
Processo - 05551/2020 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00493/2021 - Tribunal Pleno 
 
Processo nº 05551/2020 – F1 
Município Santo Antônio de Goiás 
Órgão Poder Executivo  
Assunto Contas de Governo  
Período 2019 
Chefe de Governo Frederico Marques de Oliveira 
CPF nº 865.189.841-04 
Representante do MPC Henrique Pandim Barbosa Machado 
Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

 
EXERCÍCIO DE 2019. CONTAS DE GOVERNO. 
REJEIÇÃO. MULTA. 
1. Compete a este Tribunal: a) apreciar as contas dos 
Chefes do Poder Executivo, emitindo Parecer Prévio ao 
Poder Legislativo Municipal, para fins do art. 1º, I, g da 
Lei Complementar nº 64/1990; b) emitir Acórdão quanto 
as demais atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição e Legislação vigente.  
2. Emite-se Parecer Prévio pela Rejeição das Contas de 
Governo do exercício de 2019, do Município de Santo 
Antônio de Goiás, em razão da não apresentação a este 
Tribunal dos documentos relacionados no art. 15-B, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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incisos I ao X, da IN 008/15, alterada pela IN 001/2 c/c 
Lei Federal nº 4.320/64. 
3. Emite-se Acórdão: 3.1) declarando a constatação de 
irregularidade descria no item 11.8 ” Deixar de 
apresentar a este Tribunal os documentos relacionados 
no art. 15-B, incisos I ao X, da IN 008/15, alterada pela 
IN 001/2”. 3.2) Ressalva-se a diferença entre o valor 
cancelado no DDA R$99.560,65 e o registrado 
contabilmente R$379.638,99 no Demonstrativo da 
Dívida Ativa. 3.3) Recomendações. 3.4) Alertas. 3.5) 
Aplica-se multa, no valor total de R$370,15, em 
desfavor do senhor Frederico Marques de Oliveira, 
Prefeito Municipal, por violação ao Art. 15-B, incisos I 
ao X, da IN TCM nº 008/2015. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam das 
Contas de Governo do Município de Santo Antônio de Goiás, referentes ao exercício de 
2019, DECIDEM os Conselheiros integrantes do Pleno deste Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 40/2021-GCSICJ, 
do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior:  

I - MANIFESTAR à Câmara Municipal de Santo Antônio de Goiás o 
Parecer Prévio pela Rejeição das Contas de Governo de 2019, de responsabilidade do 
senhor Frederico Marques de Oliveira, Prefeito Municipal de Santo Antônio de Goiás, 
tendo em vista a irregularidade apontada no item 11.8, quanto a deixar de apresentar a 
este Tribunal os documentos relacionados no art. 15-B, incisos I ao X, da IN 008/15, 
alterada pela IN 001/2 c/c Lei Federal nº 4.320/64; 

 
II – RESSALVAR a irregularidade apontada no item 11.6, que trata dos 

Cancelamentos do Créditos da Dívida Ativa, em vista da diferença entre o valor 
cancelado no DDA R$99.560,65 e o registrado contabilmente R$379.638,99 no 
Demonstrativo da Dívida Ativa;  

 
III - SOLICITAR à Câmara de Vereadores que comunique ao Tribunal de 

Contas dos Municípios o resultado do julgamento das Contas de Governo em questão; 
inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara; 

 
IV - REGISTRAR que, na aferição da prestação de contas, os 

documentos constantes no Balanço Físico e as informações apresentadas ao SICOM 
foram considerados sob aspecto da veracidade ideológica presumida; 

V - DESTACAR que as conclusões desta análise não elidem 
responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por 
constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
denúncias ou tomada de contas. 

 
À Superintendência de Secretaria, para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 8 

de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Relator: Irany de Carvalho Júnior. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, 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. Sub.Irany de Carvalho Júnior: Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 
Cons. Sub.Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 02134/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00055/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO  : 02134/21 
MUNICÍPIO  : Santo Antônio de Goiás 
ÓRGÃO  : Instituto Municipal de Previdência - IMPASA 
PERÍODO  : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO  : Prestação de Contas de Gestão/2020 
GESTOR   : Cleber Vaz Machado 
CPF  : 851.024.741-20 
RELATOR   : Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
  

CONTAS DE GESTÃO DE 2020.IMPASA. 
PONTOS DE ANÁLISE EM CONFORMIDADE. 
CONTAS REGULARES. 
Foram atendidos os critérios de análise das 
contas de 2020 estabelecidos pela Decisão 
Normativa DN nº 2/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 

prestadas pelo senhor Cleber Vaz Machado, Gestor do Instituto Municipal de 
Previdência – IMPASA de Santo Antônio de Goiás no exercício de 2020. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em: 
 
1- julgar REGULARES as contas de responsabilidade do senhor 

Cleber Vaz Machado, Gestor do IMPASA do Município de Santo Antônio de Goiás no 
exercício de 2020;  

 
2- RECOMENDAR ao(à)(s) Gestor(a)(s) que sejam: 

 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 

constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 

http://www.tcm.go.gov.br/
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(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 

ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 
 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas não 
elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas 
e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, 
auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
SAO DOMINGOS 
 
 

Processo - 01858/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00063/2022 - Primeira Câmara 
 

Processo nº : 01858/21 
Município : São Domingos 
Interessado : FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (FDPS) 
Assunto  : Contas Mensais de Gestão – janeiro/dezembro 2020 
Gestor : Vaner Paulo Neres Sampaio  
Nº do CPF : 812.121.191-34 

 
CONTAS MENSAIS DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2020. 
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. MUNICÍPIO DE 

http://www.tcm.go.gov.br/
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SÃO DOMINGOS. REGULARES. RESSALVAS. 
RECOMENDAÇÕES. 

 
 Tratam os presentes autos do Balancete do exercício de 2020, cujo 
objetivo é a análise das Contas Mensais de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL do Município de São Domingos, de responsabilidade do Sr. 
Vaner Paulo Neres Sampaio. 
 Considerando a Proposta de Decisão nº 184/2021 – GABMOA proferida 
pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

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

Estado de Goiás, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas 
pelo Relator, em: 

1. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as Contas de Gestão do Sr. 
Vaner Paulo Neres Sampaio, gestor do Fundo Municipal de Previdência Social do 
Município de São Domingos, no exercício de 2020, sendo as ressalvas em virtude da 
falha apontada no item 7 (Falta de apresentação da avaliação atuarial do exercício de 
2020) e no item 8 (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); 

2. RECOMENDAR o seguinte: 
2.1. sejam adotadas medidas necessárias para que não reincida nas 
falhas apontadas nos itens 7 e 8; 
2.2. sejam tomadas as providências cabíveis para se adaptar às 
exigências constantes da Lei n.º 12.527/2011 e atualizar 
periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; 
2.3. sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 
unidade ou ente promotor do certame na escolha dos membros da 
comissão de licitação e na designação dos pregoeiros, devendo, 
ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por servidores 
ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM 
nº 009/2014. 

 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o aspecto 
da veracidade ideológica presumida e que as conclusões registradas no presente 
Acórdão não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da 
prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, 
tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz. 
 
 
Processo - 01692/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 00064/2022 - Primeira Câmara 

 
Processo nº : 01692/21 
Município : São Domingos 
Interessado : FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS) 
Assunto  : Contas Mensais de Gestão – janeiro/dezembro 2020 
Gestor : Adenilton de Sousa Ribeiro  
Nº do CPF : 426.026.371-49 

 
CONTAS MENSAIS DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2020. 
FMHIS. MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REGULARES. 
RECOMENDAÇÕES. 

 
 Tratam os presentes autos do Balancete do exercício de 2020, cujo objetivo é a 
análise das Contas Mensais de Gestão do FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL (FMHIS) do Município de São Domingos, de responsabilidade do 
Sr. Adenilton de Sousa Ribeiro. 
 Considerando a Proposta de Decisão nº 185/2021 – GABMOA proferida 
pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

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

Estado de Goiás, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas 
pelo Relator, em: 

1. JULGAR REGULARES as Contas de Gestão do Sr. Adenilton de Sousa 
Ribeiro, gestor do FMHIS do Município de São Domingos, no exercício de 2020; 

2. RECOMENDAR o seguinte: 
2.1. sejam tomadas as providências cabíveis para se adaptar às 
exigências constantes da Lei n.º 12.527/2011 e atualizar 
periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; 
2.2. sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 
unidade ou ente promotor do certame na escolha dos membros da 
comissão de licitação e na designação dos pregoeiros, devendo, 
ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por servidores 
ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM 
nº 009/2014. 

 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o aspecto 
da veracidade ideológica presumida e que as conclusões registradas no presente 
Acórdão não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da 

http://www.tcm.go.gov.br/
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prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, 
tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz. 
 
 
Processo - 01924/2021 

 
ACÓRDÃO Nº 00065/2022 - Primeira Câmara 

 
Processo nº : 01924/21 
Município : São Domingos 
Interessado : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) 
Assunto  : Contas Mensais de Gestão – janeiro/dezembro 2020 
Gestor : Luíz Antônio Pinheiro Guimarães  
Nº do CPF : 354.539.151-53 
 

CONTAS MENSAIS DE GESTÃO. EXERCÍCIO 2020. FMS. 
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REGULARES. 
RECOMENDAÇÕES. 

 
 Tratam os presentes autos do Balancete do exercício de 2020, cujo 
objetivo é a análise das Contas Mensais de Gestão do Fundo Municipal de Saúde (FMS) 
do Município de São Domingos, de responsabilidade do Sr. Luíz Antônio Pinheiro 
Guimarães. 
 Considerando a Proposta de Decisão nº 186/2021 – GABMOA 
proferida pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

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

Estado de Goiás, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas 
pelo Relator, em: 

1. JULGAR REGULARES as Contas de Gestão do Sr. Luíz Antônio Pinheiro 
Guimarães, gestor do FMS do Município de São Domingos, no exercício de 2020; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2. RECOMENDAR o seguinte: 
2.1. sejam tomadas as providências cabíveis para se adaptar às 
exigências constantes da Lei n.º 12.527/2011 e atualizar 
periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da 
prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; 
2.2. sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 
unidade ou ente promotor do certame na escolha dos membros da 
comissão de licitação e na designação dos pregoeiros, devendo, 
ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua maioria por servidores 
ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN TCM 
nº 009/2014. 

 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o aspecto 
da veracidade ideológica presumida e que as conclusões registradas no presente 
Acórdão não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da 
prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, 
tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

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

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

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

 
 
SAO JOAO D'ALIANCA 
 
 

Processo - 04775/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 00211/2022 - Tribunal Pleno 
 

Processo :  04775/20 

Município :  SÃO JOÃO DA ALIANÇA 

Assunto :  CONTAS DE GOVERNO 

Período :  2019 

Chefe de Governo :  DÉBORA DOMINGUES CARVALHÊDO BARROS 

http://www.tcm.go.gov.br/
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CPF :  909.636.011-72 

Representante MPC :  JOSÉ AMÉRICO DA COSTA JÚNIOR 

Relator :  CONSELHEIRO SUBS. FLÁVIO MONTEIRO DE ANDRADA LUNA  

 
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA ALIANCA. 
CONTAS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2019.  
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 

 
Trata-se da análise das contas de governo, do Município de SÃO JOÃO 

DA ALIANÇA, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade de DÉBORA 
DOMINGUES CARVALHÊDO BARROS, Chefe do Poder Executivo, protocolizadas na 
sede deste Tribunal em 28/04/2020, na forma prevista no art. 15 da IN TCM nº 008/2015, 
para apreciação e emissão de parecer prévio, nos termos do art. 6º da Lei Estadual nº 
15.958/2007 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
Considerando o teor da Proposta de Decisão n. 153/2021 – 

GABFMAL proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 
Considerando tudo mais que consta nos autos; 
ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo Relator para: 
1. DECLARAR que na análise das Contas de Governo relativas ao 

exercício de 2019 de responsabilidade de DÉBORA DOMINGUES CARVALHÊDO 
BARROS, Chefe de Governo do Município de SÃO JOÃO D’ALIANÇA, foram 
constatadas as seguintes irregularidades, que foram ressalvadas: 

 Item 11.2: Apresentar o relatório conclusivo da comissão especial 
designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais contendo: a) as 
imobilizações, as incorporações, as baixas e as alienações do exercício; b) o estado de 
conservação dos bens inventariados; - c) as informações analíticas de bens levantados 
por detentor de carga patrimonial (Unidade Administrativa/Servidor); f) o resumo do 
fechamento contábil dos valores. 

 Item 11.3: Despesa total com pessoal do Poder Executivo no 
montante de R$17.279.851,15, equivalente a 54,29% da Receita Corrente Líquida – RCL, 
no valor de R$31.828.726,90 (fls. 88), não atendendo ao limite máximo de 54%, conforme 
art. 20, III, “b”, da LC nº 101/00 – LR. 

2. RECOMENDAR ao Chefe de Governo atual que: 
a) adote as providências e cautelas necessárias para que nos 

exercícios subsequentes as falhas apontadas nos itens 11.2 e 11.3 não tornem a ocorrer; 
b) promova as medidas necessárias para compor seu sistema de 

Controle Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a 
alternância inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

c) promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências 
constantes da Lei n.º 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as 
informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 
005/2012; 

d) promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de 
cargos comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de 
forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em 
qualquer órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria 
do quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

e) na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação 
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dos pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 
ou ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

f) observe integralmente o cumprimento das disposições constantes na 
Lei Federal nº 12.305/2010, tendo em vista que esta Corte de Contas, em duas 
oportunidades diversas (Instruções Normativas nºs. 008/2012 e 002/2015), alertou todos 
os gestores municipais sobre a obrigatoriedade da disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos sólidos e que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Estado de Goiás (SEMAD) comunicou a existência de Municípios sem 
licença para funcionamento do aterro sanitário. 

g) observe o cumprimento da legislação acerca da acessibilidade para 
pessoas com deficiência, especialmente quanto aos ditames da Lei nº 10.098/2000 e da 
IN TCMGO nº 1/2016, enfatizando que configura ato de improbidade administrativa, que 
atenta contra os princípios da administração pública, deixar de cumprir a exigência de 
requisitos de acessibilidade previstos na legislação, conforme determina a Lei nº 
8.429/1992, artigo 11, inciso IX. 

3. ALERTAR ao Chefe de Governo atual que: 
a) observe, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e nos 

respectivos orçamentos anuais, a previsão de recursos e dotações orçamentárias 
específicas e compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias que viabilizem a plena 
execução do Plano Municipal de Educação (PME), conforme previsto no art. 10 do Plano 
Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº 13.005/2014; 

b) observe o cumprimento da Meta 1 do PNE, que determinou que até o 
ano de 2016 deveria ser promovida a universalização da educação infantil na pré-escola 
para crianças de quatro e cinco anos de idade, bem como a ampliação da oferta de 
educação infantil em creches para atender pelo menos 50% das crianças de até três 
anos de idade, até o final da vigência do PNE (2024); 

c) observe o cumprimento da Meta 18 do PNE, que estabeleceu que 
fosse assegurado, até o ano de 2016, a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, 
para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tendo como 
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, considerando ainda a estratégia 18.1 da 
referida Meta, que estipula que até o ano de 2017 no mínimo 90% dos profissionais do 
magistério e 50% dos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de 
cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 
encontrem vinculados; 

d) promova todas as medidas necessárias à inscrição e ao recebimento 
dos créditos de Dívida Ativa, no sentido de impedir o cancelamento de seus valores, por 
inexatidão/falhas de sua inscrição, ou morosidade em sua cobrança a ponto de ensejar 
prescrição, práticas que poderiam resultar em renúncia de receitas sem observar os 
regramentos do art. 14 da LRF e legislação pertinente. 

 
À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

26 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
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Relator em substituição: Irany de Carvalho Júnior. 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior: 
Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, 
Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 
Processo - 04775/2020 

 
PARECER PRÉVIO - PP Nº 00010/2022 - Tribunal Pleno 

 

Processo :  04775/20 

Município :  SÃO JOÃO DA ALIANÇA 

Assunto :  CONTAS DE GOVERNO 

Período :  2019 

Chefe de Governo :  DÉBORA DOMINGUES CARVALHÊDO BARROS 

CPF :  909.636.011-72 

Representante MPC :  JOSÉ AMÉRICO DA COSTA JÚNIOR 

Relator :  CONSELHEIRO SUBS. FLÁVIO MONTEIRO DE ANDRADA LUNA  

 
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA ALIANCA. 
PODER EXECUTIVO. CONTAS DE 
GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2019. 
PARECER PREVIO. APROVACAO COM 
RESSALVAS.  

 
Trata-se da análise das contas de governo, do Município de SÃO JOÃO 

DA ALIANÇA, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade de DÉBORA 
DOMINGUES CARVALHÊDO BARROS, Chefe do Poder Executivo, protocolizadas na 
sede deste Tribunal em 28/04/2020, na forma prevista no art. 15 da IN TCM nº 008/2015, 
para apreciação e emissão de parecer prévio, nos termos do art. 6º da Lei Estadual nº 
15.958/2007 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

Considerando a Proposta de Decisão n. 153/2021 – GABFMAL 
proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 
DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 
Relator para: 

1. EMITIR PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM 
RESSALVAS das Contas de Governo de 2019, de responsabilidade de DÉBORA 
DOMINGUES CARVALHÊDO BARROS, Chefe de Governo do Município de SÃO JOÃO 
DA ALIANÇA, em decorrência das falhas mencionadas nos itens 11.2 e 11.3, que 
foram ressalvadas, e que são relativos a: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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a) Item 11.2: Apresentar o relatório conclusivo da comissão especial 
designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais contendo: a) as 
imobilizações, as incorporações, as baixas e as alienações do exercício; b) o estado de 
conservação dos bens inventariados; - c) as informações analíticas de bens levantados 
por detentor de carga patrimonial (Unidade Administrativa/Servidor); f) o resumo do 
fechamento contábil dos valores. 

b) Item 11.3: Despesa total com pessoal do Poder Executivo no 
montante de R$17.279.851,15, equivalente a 54,29% da Receita Corrente Líquida – RCL, 
no valor de R$31.828.726,90 (fls. 88), não atendendo ao limite máximo de 54%, conforme 
art. 20, III, “b”, da LC nº 101/00 – LR. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 26 
de Janeiro de 2022. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator em substituição: Irany de Carvalho Júnior. 
 
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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo e o representante 
do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. 
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr 
Braz de Queiroz. 

 
 
SAO MIGUEL PASSA QUATRO 
 
 

Processo - 01388/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00034/2022 - Primeira Câmara 
 
Processo  : 01388/2021 
Município : São Miguel do Passa Quatro 
Órgão   : FUMPREMI - Fundo Municipal de Previdência  
Gestor        : João Paulo de Assis  
CPF            : 980.753.301-53 
Assunto : Contas de Gestão - 2020 
Relator : Francisco José Ramos 

 
CONTAS DE GESTÃO. RPPS. EXERCÍCIO DE 
2020. CONTAS REGULARES.  
Ausência de irregularidades nas contas, com 
base nos critérios definidos na DN n. 002/2021 
do TCMGO.  
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Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. João Paulo 
de Assis, gestor do FUMPREMI - Fundo Municipal de Previdência - do Município de São 
Miguel do Passa Quatro no exercício de 2020. 

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

1. julgar regulares as contas de gestão de responsabilidade do sr. João Paulo 
de Assis, gestor do FUMPREMI - Fundo Municipal de Previdência - do Município de São 
Miguel do Passa Quatro no exercício de 2020. 

2.   recomendar ao gestor atual que:  
a.  promova as medidas necessárias para compor seu sistema de Controle 

Interno com servidores do quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a alternância 
inadequada de pessoas nesta função, nos termos da IN TCM nº 008/2014; 

b. promova as medidas necessárias para se adaptar às exigências constantes 
da Lei n. 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações 
disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM n. 005/2012; 

c.  promova as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos 
comissionados e efetivos de cada órgão/entidade da administração municipal, de forma a 
resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, ou seja, em qualquer 
órgão/entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria do 
quantitativo total de cargos, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO; 

d.  na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos 
pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou 
ente promotor do certame, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

e. caso não possua, promova a implantação de órgão de contabilidade próprio 
do município, sendo o contador servidor efetivo, para evitar descontinuidades na 
elaboração das contas do município, dando maior consistência na prestação de contas.  

3.  alertar o atual gestor que sempre observe a Lei 4.320/64, a LRF, a legislação 
previdenciária, bem como outras normas legais aplicáveis, notadamente aquelas 
emanadas por este Tribunal, sob pena de desaprovação das contas subsequentes, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

4.  informar que as conclusões registradas no presente Acórdão 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. 

5. ressaltar que na aferição da prestação de contas os documentos constantes 
do Balancete Físico e as informações apresentadas ao SICOM 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, 25 de 

Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Francisco José Ramos. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo 
e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Américo da Costa 
Júnior. 

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

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
 
 
SENADOR CANEDO 
 
 

Processo - 01503/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 06353/2021 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO    : 01503/2021 
MUNICÍPIO    : Senador Canedo 
ÓRGÃO    : IAMESC 
PERÍODO    : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO    : Prestação de Contas de Gestão/2020 
PREFEITO   : Divino Pereira Lemes 
CPF   : 124.025.911-53 
GESTOR 1    : Mersulo de Sousa Santos 
CPF    : 425.212.541-34 
PERÍODO   : 01/01/2020 a 08/03/2020 
GESTOR 2    : Jesus Nazareno da Silva 
CPF    : 235.310.881-49 
PERÍODO   : 09/03/2020 a 01/04/2020 
GESTOR 3    : Jerônimo Sardinha Siqueira 
CPF    : 425.072.191-49 
PERÍODO   : 02/04/2020 a 31/12/2020 
RELATOR    : Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 
 

MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO. 
ÓRGÃO: IAMESC. CONTAS DE 
GESTÃO DE 2020. PONTOS DE 
ANÁLISE EM CONFORMIDADE. 
CONTAS REGULARES. Foram 
atendidos os critérios de análise das 
contas de 2020 estabelecidos pela 
Decisão Normativa DN nº 002/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 

prestadas pelo Sr. Jerônimo Sardinha Siqueira, Gestor do Instituto de Assistência 
Médica dos Servidores do Município de Senador Canedo - IAMESC, no período de 
02/04/2020 a 31/12/2020. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01503/2021
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ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em 
JULGAR REGULARES as Contas de Gestão do exercício de 2020, do Instituto de 
Assistência Médica dos Servidores do Município de Senador Canedo - IAMESC, de 
responsabilidade dos Gestores Mersulo de Sousa Santos, Jesus Nazareno da Silva e 
Jerônimo Sardinha Siqueira. 

 
 RECOMENDAR aos Gestores que: 
 

(a) adote as medidas necessárias para que não reincida na falha 
apontada no item 1; 
  

(b) promovam medidas necessárias para se adaptar às exigências 
constantes da Lei nº 12.527/2011, devendo, ainda, atualizar periodicamente as 
informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 
005/2012; 
 
 (c) sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da 
unidade ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação 
e na designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 
 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o 
aspecto da veracidade ideológica presumida, e ainda, que as conclusões registradas no 
presente ato não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da 
prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, 
tais como inspeções, auditorias e denúncias. 

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

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

Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz e o representante do 
Ministério Público de Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

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

 
 
SIMOLANDIA 
 
 

Processo - 04739/2020 
 

ACÓRDÃO Nº 06776/2021 - Tribunal Pleno 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04739/2020
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Processo : 04739/2020 

Município : SIMOLÂNDIA 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2019 

Chefe de Governo : ADEMAR ANTÔNIO DA SILVA 

CPF : 618.479.501-59 

Objeto :RECURSO ORDINÁRIO 
 

EMENTA: MUNICÍPIO. SIMOLÂNDIA. 
BALANÇO GERAL. CONTAS DE GOVERNO 
2019. CONVERGENTE. DECLARAR. 
REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS 
CONTAS DE GOVERNO. MULTA. 

 
Tratam os autos de RECURSO ORDINÁRIO autuado, via procurador, pelo 

senhor Ademar Antônio da Silva, Chefe de Governo do Município de Simolândia no 
exercício de 2019, visando à reforma do Acórdão nº 02924/2021, por meio do qual está 
Corte de Contas manifestou à respectiva Câmara Municipal o seu Acordão pela 
REJEIÇÃO das Contas de Governo de 2019 e aplicou multa. 

Acorda o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, pelos membros integrantes de seu pleno, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

I.Conhecer do Recurso Ordinário; 
II.No mérito Dar-lhe Provimento; 
III.Declarar que na análise das contas prestadas por ADEMAR ANTÔNIO 

DA SILVA, Prefeito do Município de SIMOLÂNDIA, no exercício de 2019, nos termos da 
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário nº 
848.826/DF, não foram constatadas falhas que maculassem as contas prestadas; 

IV.Desconstituir as multas aplicadas no valor de R$ 740,30, em razão do 
saneamento das falhas nos itens 11.3 e 11.5;  

V.Manter a multa com valor de R$ 1.000,00, em razão da manutenção da 
ressalva no item 11.6, conforme quadro abaixo:  

Responsável ADEMAR ANTONIO DA SILVA 

CPF 618.479.501-59 

Conduta 1)   Apresentar a este Tribunal nas Contas de Governo o relatório 
conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens 
patrimoniais, de forma incompleta, sem atender ao disciplinado na 
Instrução Normativa n° 08/15-TCMGO e Lei n° 4320/64. (item 11.6). 

Período da 
Conduta 

1)   15/02/2020 (data da abertura da sessão legislativa – art. 16 da 
Constituição do Estado de Goiás e início do prazo para apresentação 
do Balanço Geral) a 15/05/2020 (término do prazo para apresentação 
do Balanço Geral). 

Nexo de 
Causalidade 

1)   A exibição incompleta nas Contas de Governo do relatório 
conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens 
patrimoniais resultou na impossibilidade de verificação do estado de 
conservação dos bens inventariados e/ou informações analíticas de 
bens levantados por detentor de carga patrimonial, ou seja, o relatório 
apresentado no presente feito não atendeu in totum aos ditames da IN 
n° 08/15 bem assim da Lei n°4320/64. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Culpabilidade 1)   É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa 
daquela que ele adotou, pois deveria o responsável apresentar a este 
Tribunal quando da autuação das Contas de Governo o relatório 
conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens 
patrimoniais, de acordo com o art. 16 da Resolução Normativa n° 
004/01 - TCMGO e na forma/prazo previsto na Instrução Normativa n° 
08/15 – TCMGO e preceitos da Lei n° 4320/64, em vez de ter 
apresentado relatório com pendência/incompletude de informações 
exigidas pelas normas que regem a matéria. 

Dispositivo legal 
ou normativo 
violado  

1)   Arts. 85, 95 e 96 da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 15-B, XIV, da IN 
TCM nº 008/2015.  

Encaminhamento 1)   Aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00, correspondente a 
8,11% do valor indicado no caput do artigo 47-A da Lei Orgânica do 
TCMGO (R$ 12.338,35), conforme previsto no art. 47-A, IX e XIV, da 
LOTCM. Valor definido conforme extrato de ata nº 017/2018. 
Totalizando as multas em R$ 1.000,00. 

VI.Informar, ainda, que a IN/TCM n° 010/2018, deste Tribunal de Contas, 
disciplina que os Atos Decisórios quando tratarem das Contas (Gestão e Governo) dos 
prefeitos serão formados por: Parecer Prévio, para as contas do prefeito, submetido a 
julgamento pela respectiva Câmara Municipal, e Acórdão para os demais fins; 

VII.Evidenciar que ao analisar os autos em questão, o Tribunal considerou 
os documentos e as informações prestadas ao SICOM apenas sob o aspecto da 
veracidade ideológica presumida; 

VII.Alertar que as conclusões registradas nesta Decisão não elidem de 
responsabilidades por atos não alcançados na presente análise e por constatações de 
procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como inspeções, denúncias ou tomada 
de contas especiais. 

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

de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 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 e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Processo - 04739/2020 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00512/2021 - Tribunal Pleno 
 

Processo : 04739/2020 

Município : SIMOLÂNDIA 

Assunto : CONTAS DE GOVERNO 

Período : 2019 

Chefe de Governo : ADEMAR ANTÔNIO DA SILVA 

CPF : 618.479.501-59 

Objeto          :RECURSO ORDINÁRIO 
 

MUNICÍPIO. SIMOLÂNDIA. PODER 
EXECUTIVO. PARECER PRÉVIO. CONTAS DE 
GOVERNO. BALANÇO GERAL 2019. 
APROVAÇÃO COM RESSALVA. 
 

Tratam os autos de RECURSO ORDINÁRIO autuado, via procurador, pelo 
senhor Ademar Antônio da Silva, Chefe de Governo do Município de Simolândia no 
exercício de 2019, visando à reforma do Parecer Prévio nº 278/2021, por meio do qual 
está Corte de Contas manifestou à respectiva Câmara Municipal o seu Parecer Prévio 
pela REJEIÇÃO das Contas de Governo de 2019. 

Decide o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, pelos membros integrantes de seu pleno, acolhendo as razões expostas no Voto 
do Relator para: 

I. Conhecer do Recurso Ordinário; 
II. No mérito Dar-lhe Provimento; 
III. MANIFESTAR à Câmara Municipal de SIMOLÂNDIA o PARECER 

PRÉVIO PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas de Governo do Município 
de SIMOLÂNDIA, exercício de 2019, de responsabilidade de ADEMAR ANTÔNIO DA 
SILVA, em razão do saneamento das falhas nos itens 11.3 e 11.5 e da manutenção das 
ressalvas nas falhas apontadas nos itens 11.2, 11.4 e 11.6, nos termos da tese fixada 
pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário nº 848.826/DF; 

IV. ENVIAR, após o trânsito em julgado, o processo contendo o parecer 
prévio à Câmara Municipal de SIMOLÂNDIA para providências e julgamento, por força da 
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso Extraordinário nº 
848.826/DF, em 17 de agosto de 2016. 

V. SOLICITAR à Câmara de Vereadores que comunique ao Tribunal de 
Contas dos Municípios o resultado do julgamento das Contas de Governo em questão, 
inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento. 

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

de Dezembro de 2021. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Daniel Augusto Goulart. 
 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04739/2020
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Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

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

Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

 
 

TEREZOPOLIS 
 
 

Processo - 02987/2021 
 

PARECER PRÉVIO - PP Nº 00004/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO   : 02987/21 
MUNICÍPIO   : Terezópolis 
ÓRGÃO   : Poder Executivo 
PERÍODO   : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO   : Prestação de Contas de Gestão/2020 
GESTOR / PREFEITO  : Francisco Alves de Sousa Junior 
CPF   : 003.413.001-28 
RELATOR  : Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
 

CONTAS DE GESTÃO DE 2020. PODER 
EXECUTIVO. CONTAS DE PREFEITO. 
PONTOS DE ANÁLISE EM CONFORMIDADE. 
APROVAÇÃO DAS CONTAS. 
Foram atendidos os critérios de análise das 
contas de 2020 estabelecidos pela Decisão 
Normativa DN nº 2/2021. 

 
VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 

prestadas pelo senhor Francisco Alves de Sousa Junior, Gestor do Poder Executivo e 
Prefeito do Município de Terezópolis no exercício de 2020. 

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

sessão da Primeira Câmara, nos termos do relatório e voto do Relator em: 
 

1- emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas de gestão de 
responsabilidade do senhor Francisco Alves de Sousa Junior, gestor do Poder 
Executivo e Prefeito do Município de Terezópolis no exercício de 2020; e 

2- 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 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02987/2021
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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, 

25 de Janeiro de 2022. 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
Processo - 02987/2021 
 

ACÓRDÃO Nº 00057/2022 - PRIMEIRA CÂMARA 
 

PROCESSO   : 02987/21 
MUNICÍPIO   : Terezópolis 
ÓRGÃO   : Poder Executivo 
PERÍODO   : Janeiro a Dezembro/2020 
ASSUNTO   : Prestação de Contas de Gestão/2020 
GESTOR / PREFEITO  : Francisco Alves de Sousa Junior 
CPF   : 003.413.001-28 
RELATOR  : Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz 
 

CONTAS DE GESTÃO DE 2020. PODER 
EXECUTIVO. CONTAS DE PREFEITO. I- 
PONTOS DE ANÁLISE EM CONFORMIDADE. 
II- MULTA POR INTEMPESTIVIDADE NA 
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA 
DE IRREGULARIDADES. MULTA. 
1- Foram atendidos os critérios de análise das 
contas de 2020 estabelecidos pela Decisão 
Normativa DN nº 2/2021. 
2- A intempestividade na apresentação das 
contas perante este Tribunal gera aplicação de 
multa com base ao artigo 47-A, V da Lei 
Estadual nº 15.958/07 - Lei Orgânica deste 
Tribunal. 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02987/2021
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VISTOS e relatados os autos que tratam das Contas de Gestão 
prestadas pelo senhor Francisco Alves de Sousa Junior, Gestor do Poder Executivo e 
Prefeito do Município de Terezópolis no exercício de 2020. 

 
ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, nos termos do Voto do Relator, em: 
 
1- declarar que não foram constatadas irregularidades nas contas 

de gestão de responsabilidade do senhor Francisco Alves de Sousa Junior, gestor do 
Poder Executivo e Prefeito do Município de Terezópolis no exercício de 2020; e 

 
2- APLICAR MULTA em desfavor do senhor Francisco Alves de Sousa 

Junior nos termos do quadro a seguir: 
 

Achado Atraso na entrega da prestação de contas do segundo 
semestre (item 1). 

Responsável FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR 

Cargo  Gestor do Poder Executivo e Prefeito Municipal  

CPF 003.413.001-28 

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 Multa de R$ 123,38 (1% de R$ 12.338,00) com base no art. 
47-A, V, a, da LO TCMGO. 

 
3- RECOMENDAR ao Gestor que sejam: 

 
(a) tomadas as providências cabíveis para se adaptar às exigências 

constantes da Lei nº 12.527/2011 e atualizar periodicamente as informações disponíveis 
no portal oficial da prefeitura, nos termos da IN TCM nº 005/2012; e 

 
(b) selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade 

ou ente promotor do certame na escolha dos membros da comissão de licitação e na 
designação dos pregoeiros, devendo, ainda, a equipe de apoio ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo da administração, nos termos da IN 
TCM nº 009/2014. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 4- 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 Francisco Alves de Sousa Junior, Prefeito do Município de Terezópolis 
no exercício de 2020; e 
 

5- 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, 

25 de Janeiro de 2022. 
 
Presidente: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

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

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

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos. 
 
 
VIANOPOLIS 
 
 

Processo - 18547/2018 
 

ACÓRDÃO Nº 06817/2021 - Tribunal Pleno 
 
PROCESSO :   18547/18 – FASE 3 
ÓRGÃO/ENTIDADE:  PODER EXECUTIVO DE VIANÓPOLIS 
ASSUNTO :     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  
OBJETO:      EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
001/2017 
GESTOR:      ISSY QUINAN JÚNIOR (PREFEITO) 
CPF:      869.691.291-87 
RESPONSÁVEL:   CÉLIA MARIA MATTOS DE OLIVEIRA GOMES 
(PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA) 
CPF:       379.401.631-91 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18547/2018
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RELATOR:     CONSELHEIRO-SUBSTITUTO IRANY DE CARVALHO JÚNIOR 
REVISOR:      CONSELHEIRO VALCENÔR BRAZ 

 
PODER EXECUTIVO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. Edital de Processo Seletivo 
Simplificado. 2017. Voto Revisor. Conhece. 
Provimento. Contradição. EFEITOS 
INFRINGENTES. Altera o Acórdão nº 04083/21. 
Alertas. 
1) considerar legal o Edital de Processo Seletivo 
Simplificado nº 001/2017, realizado pela 
Prefeitura de Vianópolis, em razão da ressalva 
da irregularidade nº 1 (relativa à ausência da 
comprovação da temporalidade e 
excepcionalidade para as contratações 
temporárias), posto que o último concurso 
público realizado foi em 2010 e comprovadas as 
vacâncias ao longo dos anos pelos documentos 
apresentados. 
2) desconstituir a multa aplicada ao Prefeito de 
Vianópolis exercício de 2017, em razão da 
ressalva da irregularidade verificada, observado 
que o gestor trouxe aos autos os documentos 
que comprovaram a necessidade de contratação 
temporária ao longo dos anos decorrente das 
vacâncias verificadas por aposentadorias, 
falecimentos e readaptações de servidores. 
3) Manter a multa aplicada à Presidente da 
Comissão de Processo Seletivo, pelo 
descumprimento da Instrução Normativa 10/15 
desta Casa. 

 
Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Issy 

Quinan Júnior, Prefeito do Município de Vianópolis no exercício de 2017, via procurador, 
objetivando a reforma do Acórdão AC nº 04083/21 (fase 2), que considerou ilegal, para 
fins de registro neste Tribunal, o processo seletivo simplificado realizado pelo Poder 
Executivo, objeto do Edital nº 001/2017, por não terem sido comprovados os 
pressupostos de temporalidade e/ou urgência inerentes às contratações temporárias, 
com aplicação de multa aos responsáveis. 

VISTOS E RELATADOS os presentes autos, 
ACORDAM os Conselheiros do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

DO ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo as 
razões expostas pelo Revisor, no sentido de: 

I - por conhecer os presentes Embargos de Declaração, tendo em vista o 
preenchimento dos pressupostos recursais; 

II – julgar, no mérito, pelo provimento dos Embargos de Declaração, com 
efeitos infringentes, em razão da contradição verificada, no sentido de alterar o disposto 
no Acórdão nº 04083/21 para: 

a) considerar legal o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017, 
realizado pela Prefeitura de Vianópolis, em razão da ressalva da irregularidade nº 1 

http://www.tcm.go.gov.br/
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(relativa à ausência da comprovação da temporalidade e excepcionalidade para as 
contratações temporárias), uma vez comprovadas as vacâncias ao longo dos anos pelo 
documentos apresentados, compreendendo 20 vagas de professor a título de 
aposentadorias/falecimentos e 10 vagas de professor a título de readaptação, restando 
demonstrada a necessidade de servidores e o preenchimento dos pressupostos de 
temporariedade e/ou urgência inerentes às contratações temporárias de 25 vagas com 
Graduação em Pedagogia; 1 vaga com Graduação em Assistência Social; e 1 vaga com 
Graduação em Educação Física; 

b) desconstituir a multa aplicada ao Prefeito de Vianópolis ano 2017-2020, 
Sr. Issy Quinan Júnior, em razão da ressalva da irregularidade verificada, observado que 
o gestor trouxe aos autos os documentos que comprovaram a necessidade de 
contratação temporária ao longo dos anos decorrente das vacâncias por aposentadorias, 
falecimentos e readaptações de servidores;  

c) manter a multa aplicada à Sra. Célia Maria Mattos de Oliveira Gomes, 
presidente da comissão de processo seletivo, visando imprimir caráter pedagógico à 
sanção, nos seguintes termos: 
 

Responsável: CÉLIA MARIA MATTOS DE OLIVEIRA GOMES 

Cargo/Função: Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

CPF:  379.401.631-91 

Conduta: 
Não protocolizar o edital conforme estabelece a Instrução 
Normativa n.º 10/15. 

Período da Conduta: 2017 

Nexo de Causalidade: 

Ao não protocolizar o edital em meio físico, a Presidente 
da Comissão, que detém competência direta pela 
regularidade das execuções formais do certame, violou a 
Instrução Normativa 10/15 desta Casa 

Culpabilidade: 
Não é possível identificar má-fé da responsável, mas sim 
inobservância de dever exigível em razão da 
responsabilidade pelo edital. 

Dispositivo Legal 
Violado: 

art. 7º, inciso IV, da Instrução Normativa n.º 10/15. 

Encaminhamento: 

Multa no valor de R$100,00 (cem reais), correspondente 
a 1% (um por cento) do valor máximo estabelecido no 
caput do art. 47-A da Lei nº 19.044/15 c/c DN 011/15 
deste Tribunal e com fundamento no inciso XVI do 
mesmo artigo 

III - Alertar o atual Prefeito de Vianópolis, Sr. Samuel dos Reis Cotrim, 
sobre a necessidade de deflagração de concurso para provimento efetivo para as 
funções objeto do presente processo seletivo simplificado; 

IV – Alertar o atual Prefeito de Vianópolis, Sr. Samuel dos Reis Cotrim, que 
se abstenha de realizar novos processos seletivos simplificados, para as funções 
ofertadas na presente seleção; 

V - Alertar o responsável pelo Controle Interno do município que a sua 
omissão dolosa no papel de fiscalizar o cumprimento das medidas a serem adotadas 
enseja a sua responsabilização solidária, nos termos do art. 74, § da CF/88 e do art. 59 
da Lei 15.958/07 – Lei Orgânica deste Tribunal.   

 
À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA para os devidos fins. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 15 de 

Dezembro de 2021. 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Revisor: Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 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 e o representante do Ministério 
Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

Votação: Votaram(ou) com o Cons.Valcenôr Braz de Queiroz: Cons. Daniel 
Augusto Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Flavio Monteiro de 
Andrada Luna, Cons. Sub.Maurício Oliveira Azevedo. 

Votou contra: Cons. Francisco José Ramos. 

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

