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ACÓRDÃO Nº 02675/2019 - Primeira Câmara 

 

 

Processo : 02951/19 
Município : POSSE 
Órgão : FUNDAÇÃO DE APOIO À UEG - FAUEG 

Assunto : CONTAS DE GESTÃO 
Período : 2018 
Gestor : RONALDO FERREIRA DA SILVA (30/01/2018 a 31/12/2018) 
CPF : 974.892.121-20 

Gestor : WILTON BARBOSA DE ANDRADE (01/01/2018 a 29/01/2018) 
CPF : 457.272.791-00 

 
MUNICÍPIO DE POSSE. ÓRGÃO: 
FAUEG. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE GESTÃO DE PREFEITO. 
EXERCÍCIO DE 2018. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. 

 

                     Tratam os autos das contas de gestão do FAUEG do município de 

POSSE, relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de RONALDO 

FERREIRA DA SILVA (30/01/2018 a 31/12/2018) e WILTON BARBOSA DE 

ANDRADE (01/01/2018 a 29/01/2018). 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos na Primeira Câmara, acolhendo as razões expostas no 

voto do Relator:  

 

 

                     1 - DECLARAR que na análise das contas de gestão do exercício de 

2018 de WILTON BARBOSA DE ANDRADE, Prefeito Municipal e Gestor do FAUEG 

do município de POSSE, de 01/01/2018 a 29/01/2018, não foram constatadas falhas 
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2-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, l, g, da Lei Complementar nº 64/1990, em relação ao senhor WILTON 

BARBOSA DE ANDRADE, Chefe de Governo do Município de POSSE no exercício 

de 2018. 

 

                     3- JULGAR REGULARES as Contas de Gestão do FAUEG do 

município de POSSE, relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de 

RONALDO FERREIRA DA SILVA (30/01/2018 a 31/12/2018). 

 

                    4-RESSALTAR que a Constituição Federal manteve a missão deste 

Órgão de apreciar as contas do Governo Municipal, mediante Parecer Prévio. Nesta 

mesma linha, a Lei Orgânica do TCMGO alterada pela Lei Estadual nº 16.467/2009, 

estabelece no seu art. 6º que compete ao Tribunal de Contas, exclusivamente, emitir 

Parecer Prévio acerca das contas de governo prestadas anualmente pelo Chefe do 

Poder Executivo. O Parecer Prévio, embora seja de caráter técnico, contendo um 

resumo crítico da gestão governamental no seu conjunto, continua a ser submetido 

ao Poder Legislativo, a quem cabe a titularidade para julgar as Contas do Executivo. 

 

5. EVIDENCIAR que na aferição dos documentos apresentados no 

Balanço e as informações constantes do SICOM foram considerados sob o aspecto 

da veracidade ideológica presumida. 

 

6. 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. 
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7 - OBSERVAR 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. 

 

8 - DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos termos do artigo 101 

da Lei nº 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, 16 de Abril de 2019. 

 

Presidente: Maria Teresa Garrido Santos 

 

Relator em substituição: Maurício Oliveira Azevedo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 

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

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Fabricio Macedo Motta. 

 

Votação: 

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

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

Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo. 
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Processo : 02951/19 
Município : POSSE 
Órgão : FUNDAÇÃO DE APOIO À UEG - FAUEG 
Assunto : CONTAS DE GESTÃO 

Período : 2018 
Gestor : RONALDO FERREIRA DA SILVA (30/01/2018 a 31/12/2018) 
CPF : 974.892.121-20 
Gestor : WILTON BARBOSA DE ANDRADE (01/01/2018 a 29/01/2018) 
CPF : 457.272.791-00 

   
 

I - RELATÓRIO 

                     Tratam os autos das contas de gestão do FAUEG do município de 

POSSE, relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de RONALDO 

FERREIRA DA SILVA (30/01/2018 a 31/12/2018) e WILTON BARBOSA DE 

ANDRADE (01/01/2018 a 29/01/2018). 

                     Os principais critérios legais e regulamentares observados na análise e 

julgamento das contas de gestão remetem às disposições pertinentes da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), Constituição do Estado de Goiás de 1989, Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Lei nº 

4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), IN TCMGO nº 008/2015, IN 

TCMGO nº 009/2015 e DN TCMGO nº 002/2019. Também são observados os atos 

normativos editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC). 

                       II - DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTAS DE 

GOVERNO. 

Instada a manifestar, a Secretaria de Contas de Governo, por meio 

do Certificado nº 467/2019 (fls. 54) externou entendimento no seguinte sentido: 
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CERTIFICADO Nº  467/2019 

INTRODUÇÃO 

 Tratam os autos das contas de gestão do FAUEG do município de POSSE, 
relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de RONALDO FERREIRA DA SILVA (30/01/2018 
a 31/12/2018) e WILTON BARBOSA DE ANDRADE (01/01/2018 a 29/01/2018). 

 Os principais critérios legais e regulamentares observados na análise e julgamento 
das contas de gestão remetem às disposições pertinentes da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 
Constituição do Estado de Goiás de 1989, Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), IN TCMGO nº 008/2015, 
IN TCMGO nº 009/2015 e DN TCMGO nº 002/2019. Também são observados os atos normativos 
editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). 

RELATÓRIO 

 O exame das Contas de Gestão foi realizado conforme os pontos de controle, 
critérios e implicações estabelecidos na Decisão Normativa DN TCMGO nº 00002/2019. A seguir, 
evidencia-se o resultado da análise: 

 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2018, protocolizadas 
em 14/02/2018, dentro do prazo definido no art. 3º da IN TCMGO nº 008/2015. 

 2. Certidão do controle interno (fls. 018/021) aborda o conteúdo mínimo exigido no 
art. 3º, IX, da IN TCMGO nº 008/2015 e não aponta falhas relevantes. 

 3. Disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, no montante de R$ 102.902,55, 
informada no relatório de contas bancárias (fls. 050), comprovada por meio de extratos e conciliações 
bancárias. 

 4. Não houve retenções de depósitos e consignações no exercício, conforme 
balancete financeiro (fls. 051/052). 

CONCLUSÃO 

 A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, no uso de suas atribuições legais, 
sugere: 

 Julgar REGULARES as Contas de Gestão do FAUEG do município de POSSE, 
relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de RONALDO FERREIRA DA SILVA (30/01/2018 
a 31/12/2018). 

Emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas de gestão do exercício de 
2018 de WILTON BARBOSA DE ANDRADE, Prefeito Municipal e Gestor do FAUEG do município de 
POSSE, de 01/01/2018 a 29/01/2018, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao 
decidir o Recurso Extraordinário nº 848.826/DF. 

 Emitir acórdão para DECLARAR que na análise das contas de gestão do exercício 
de 2018 de WILTON BARBOSA DE ANDRADE, Prefeito Municipal e Gestor do FAUEG do município 
de POSSE, de 01/01/2018 a 29/01/2018, não foram constatadas falhas  

 RECOMENDAR que sejam: 
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 (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. 

 

 SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO, em Goiânia, 25 de março de 
2019. 

  

  

                    III - DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

                     Por sua vez, o Ministério Público de Contas, através do Parecer nº 

01456/2019, fls. (55) concorda plenamente com o entendimento exarado pela 

Unidade Técnica, manifestando-se, nos seguintes termos: 

PARECER Nº 01456/2019 
 

 

Cuida-se das contas de gestão referentes ao exercício de 2018 do município em 
epígrafe. 

Realizada a análise financeira, orçamentária, contábil e patrimonial pela unidade técnica 
do TCM/GO, foi sugerida a aprovação com recomendações das contas do Prefeito Municipal e 
Gestor do FAUEG, Sr. Wilton Barbosa de Andrade (01/01/2018 a 29/01/2018), e regularidade das 
contas do Gestor do FAUEG, Sr. Ronaldo Ferreira da Silva (30/01/2018 a 31/12/2018), como revela 
a leitura do Certificado de nº 00467/2019. 

Ancorado em tal exame, de cunho eminentemente técnico, e a bem da maior efetividade 
no exercício do controle externo, o Ministério Público de Contas: 

 

a) Opina pela aprovação das contas do Prefeito Municipal e Gestor do FAUEG, Sr. Wilton 
Barbosa de Andrade (01/01/2018 a 29/01/2018), e regularidade das contas do Gestor 
do FAUEG, Sr. Ronaldo Ferreira da Silva (30/01/2018 a 31/12/2018), com as 
recomendações indicadas pela referida unidade técnica; 

b) Registra que a análise instrutiva da presente prestação de contas de gestão foi efetuada 
de acordo com os pontos de controle estabelecidos na Decisão Normativa nº 
00002/2019-TCM, e não elide responsabilidades por atos não alcançados na presente 
análise e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados tais como 
inspeções, denúncias ou tomadas de contas especiais.  (AP/RE) 

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


 
 

__________________________________________________________________________________ 
RUA 68 – Nº 727 – CENTRO – FONE: 3216-6160 – FAX: 3225-0525 – CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO. 

 LINALDO www.tcm.go.gov.br 

Pág. 7 

 
Ministério Público de Contas, Goiânia aos 02 dias de abril de 2019. 

 
 

  

       IV - DA FUNDAMENTAÇÃO 

                    A Secretaria de Contas Mensais de Gestão e o Ministério Público de 

Contas procederam às análises do mérito dos autos, opinando pela aprovação das 

contas prestadas, opinião com a qual coadunamos. 

                   Inicialmente, é preciso dizer que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás – Lei 15.958/2007 – prescreve no: “Art.1º, que: Ao 

Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição 

Estadual e na forma estabelecida nesta Lei: 

 

I – apreciar e emitir parecer prévio nas contas anuais de governo prestadas pelo Chefe do Poder 

Executivo municipal; 

II exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das prefeituras e 

câmaras municipais e demais entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Municipal; 

III julgar as contas: 

a) dos gestores e administradores, inclusive as do Presidente ou Mesas da Câmara Municipal e 

demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das administrações direta e indireta, 

incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal; 

b) de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais os municípios respondam ou que, em 

nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária; 

c) daqueles que derem causa a perda, dano, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo 

ao Erário Municipal ou a seu patrimônio; 

IV apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos relativos a admissão e contratação de pessoal 

e concessivos de aposentadorias e pensões; 

V realizar, por iniciativa própria ou da Câmara Municipal, inspeções e auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 

Legislativo e Executivo municipais e demais entidades instituídas e mantidas pelo erário municipal; 

VI aplicar, aos responsáveis pela prática de ilegalidade de despesas, irregularidade de contas e 

atraso na prestação de contas, as sanções previstas nesta Lei, estabelecendo, entre outras 

cominações, imputação de multa, proporcional ao dano causado ao erário, quando for o caso; 
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                    IV-  Em atenção à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário nº 848.826/DF, em 17 de agosto de 2016, e tendo em vista 

as orientações contidas na Resolução nº 01/2018 da Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, o Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás editou a IN nº 010/2018, estabelecendo os ritos processuais para 

as análises das Contas de Governo, Contas de Gestão e Tomada de Contas 

Especial em que o Prefeito Municipal figure como gestor/ordenador da despesa. 

 

 Em razão desse fato, o presente Voto será convertido em 2 

instrumentos processuais distintos: 

 1) Parecer Prévio - que manifestará a Câmara Municipal o 

posicionamento técnico deste Tribunal acerca das Contas de Governo de 

responsabilidade do Prefeito; 

 2) Acórdão – que declarará a situação das contas do Prefeito, apontará 

as possíveis ressalvas e irregularidades, aplicará as sanções, recomendações e 

determinações quando cabíveis. Caso constatado que nas Contas de Governo, além 

do Prefeito, atuaram um ou mais Gestores, o julgamento das respectivas contas 

deverá compor o mesmo Acórdão. 

                          É o Relatório, passo ao Voto.  

V - VOTO DO RELATOR 

Esta relatoria acompanha o entendimento da Unidade Técnica e do 

Ministério Público de Contas, VOTO no sentido de: 

 

                                           Parecer Prévio 

                    1-EMITIR parecer prévio pela APROVAÇÃO das contas de gestão do 

exercício de 2018 de WILTON BARBOSA DE ANDRADE, Prefeito Municipal e 

Gestor do FAUEG do município de POSSE, de 01/01/2018 a 29/01/2018, nos termos 
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da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário nº 

848.826/DF. 

 

                     2- ENVIAR, após o trânsito em julgado, o processo contendo o parecer 

prévio à Câmara Municipal de POSSE 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. 

Acórdão 

                     1 - DECLARAR que na análise das contas de gestão do exercício de 

2018 de WILTON BARBOSA DE ANDRADE, Prefeito Municipal e Gestor do FAUEG 

do município de POSSE, de 01/01/2018 a 29/01/2018, não foram constatadas falhas 

 

2-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, l, g, da Lei Complementar nº 64/1990, em relação ao senhor WILTON 

BARBOSA DE ANDRADE, Chefe de Governo do Município de POSSE no exercício 

de 2018. 

 

                     3- JULGAR REGULARES as Contas de Gestão do FAUEG do 

município de POSSE, relativas ao exercício de 2018, de responsabilidade de 

RONALDO FERREIRA DA SILVA (30/01/2018 a 31/12/2018). 

 

                    4-RESSALTAR que a Constituição Federal manteve a missão deste 

Órgão de apreciar as contas do Governo Municipal, mediante Parecer Prévio. Nesta 

mesma linha, a Lei Orgânica do TCMGO alterada pela Lei Estadual nº 16.467/2009, 

estabelece no seu art. 6º que compete ao Tribunal de Contas, exclusivamente, emitir 

Parecer Prévio acerca das contas de governo prestadas anualmente pelo Chefe do 

Poder Executivo. O Parecer Prévio, embora seja de caráter técnico, contendo um 

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


 
 

__________________________________________________________________________________ 
RUA 68 – Nº 727 – CENTRO – FONE: 3216-6160 – FAX: 3225-0525 – CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO. 

 LINALDO www.tcm.go.gov.br 

Pág. 10 

resumo crítico da gestão governamental no seu conjunto, continua a ser submetido 

ao Poder Legislativo, a quem cabe a titularidade para julgar as Contas do Executivo. 

 

5. EVIDENCIAR que na aferição dos documentos apresentados no 

Balanço e as informações constantes do SICOM foram considerados sob o aspecto 

da veracidade ideológica presumida. 

 

6. 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. 

 

7 - OBSERVAR 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. 

 

8 - DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos termos do artigo 101 

da Lei nº 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários. 

 

                             RECOMENDAR ao Chefe de Governo atual que:  

 (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. 
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 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. 

 

                                                             É o VOTO. 

 
                      Gabinete do Conselheiro Daniel Goulart, 09 de abril de 2019. 

 

 
 

DANIEL GOULART 

CONSELHEIRO 
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