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ACÓRDÃO Nº 09330/2018 - Segunda Câmara 
 
 
 
Processo nº 02386/2018 
Município' Indiara  
Órgão Poder Executivo 
Assunto Contas de Gestão 
Período Exercício de 2017 
Gestor Antonisio Siqueira Borges 
CPF nº 136.642.041-15 
Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

EXERCÍCIO DE 2017. CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. REGULARES. 

1. Compete a este Tribunal, por força de jurisdição constitucional, julgar as contas dos 
Gestores e administradores públicos municipais. 

2. Julgam-se Regulares as Contas de Gestão referentes ao Exercício de 2017. 

Tratam os presentes autos das Contas de Gestão do Poder Executivo, do 

Município de Indiara, referente ao Exercício de 2017, de responsabilidade de Antonisio 

Siqueira Borges, Gestor do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, II, da 

Constituição Federal; do artigo 77, X, da Constituição Estadual; do artigo 1º, III, a, da 

Lei nº 15.958/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás). 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os 

Conselheiros integrantes da Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 320/2018 do Relator, 

Conselheiro Substituto Irany Júnior, para: 

I - JULGAR Regulares as Contas de Gestão do Poder Executivo, do 

Município de Indiara, relativas ao Exercício de 2017, de responsabilidade do senhor 

Antonisio Siqueira Borges; 

II - RECOMENDAR ao Gestor que promova as medidas necessárias no 

sentido de: 

http://www.tcm.go.gov.br/
file://///Tcm-fps-01/tmt/Gabinetes/GAB_IRANY/Documentos/2014/Propostas%20de%20Decisão/PD%200609-2014%20-%2002096-2014%20-%20Niquelândia%20-%20FMMA-%20Balancete%20-%202013%20-%20PCG%20-%20jbc%20-%20RE%20-%20IM.doc
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a) 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 INTCMGO nº 8/2014; 

b) adaptar às exigências constantes da Lei nº 12527/2011, devendo ainda 

atualizar as informações disponíveis no portal oficial da prefeitura nos termos da 

INTCMGO 5/2012; 

c) 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, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO. 

III - RECOMENDAR ao Gestor, que 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 a 

equipe de apoio ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo 

efetivo da administração, nos termos da INTCMGO nº 9/2014; 

IV - REGISTRAR 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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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 as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 13 

de Dezembro de 2018. 

 

Presidente: Nilo Sérgio de Resende Neto 

 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 

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

de Carvalho Júnior e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador 

Henrique Pandim Barbosa Machado. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior: Cons. Nilo Sérgio 

de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 320/2018-GCSICJ 

Processo nº 02386/2018 
Município' Indiara 
Órgão Poder Executivo 
Assunto Contas Mensais de Gestão 
Período Exercício de 2017 
Gestor Antonisio Siqueira Borges 
CPF nº 136.642.041-15 
Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

EXERCÍCIO DE 2017. CONTAS MENSAIS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
REGULARES. 

1. Compete a este Tribunal, por força de jurisdição constitucional, julgar as contas dos 
Gestores e administradores públicos municipais. 

2. Julgam-se Regulares as Contas de Gestão referentes ao Exercício de 2017. 

I – RELATÓRIO 

1.1 Do objeto 

Tratam os presentes autos das Contas de Gestão do Poder Executivo do 

Município de Indiara, referente ao Exercício de 2017, de responsabilidade do senhor 

Antonisio Siqueira Borges, Gestor Municipal. 

1.2 Do contraditório e da ampla defesa 

2. A Especializada diligenciou, por meio do Despacho nº 1123/2018 (fls. 

271), o saneamento das seguintes ocorrência:  

Em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da 
Constituição Federal de 1988), encaminhem-se os autos ao Setor de Diligências para abrir vista a 
ANTONISIO SIQUEIRA B0RGES, gestor do PODER EXECUTIVO do Município de INDIARA, para 
conhecimento da seguinte ocorrência: 
 1. Disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, informada no relatório de contas bancárias (fls. 262), 
não comprovada por extratos e conciliações bancárias, conforme relacionado abaixo: 

Banco  C/C  Saldo contábil  Saldo extrato  Extrato fls.  Diferença  

CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

0000032-

2 

51.152,78  68.863,46  154 17.710,68  

Totais 0 51.152,78  68.863,46  -    17.710,68  

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: art. 50, I e III, da LC nº 101/00, art. 85, da Lei Federal nº 

4.320/64 e art. 3º, XII, da IN TCMGO nº 008/15; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no 

art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCMGO. 

Alerta-se que a disponibilidade de caixa não comprovada será levada a débito em desfavor do Gestor, nos 

termos do art. 45 da Lei nº 15.958/2007 – LO TCMGO. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 Caso seja necessário o reenvio das informações da prestação de contas (por meio da internet via 
analisador web) para melhor instrução do processo, deverá ser observado o disposto no art. 18 da IN TCM 
nº 008/2015. Note-se que a solicitação deverá ser protocolizada no TCMGO no prazo da abertura de vista. 

1.3 Da resposta do jurisdicionado 

3. Aberta vista, o Setor de Diligências da Divisão de Notificação por meio do 

Despacho nº 5452/2018, fls. 302, informou que o interessado compareceu ao feito e 

foram juntados aos autos os documentos de fls. 274/301.  

1.4 Da Manifestação da Unidade Técnica 

4. A Secretaria de Contas Mensais, por intermédio do Certificado nº 

1831/2018, de 6/9/2018 (fls. 303/305), manifestou-se do seguinte modo: 

INTRODUÇÃO 

 Tratam os presentes autos das Contas de Gestão de ANTONISIO SIQUEIRA B0RGES, gestor do 
PODER EXECUTIVO do município de INDIARA no exercício de 2017. 
 A análise das contas de gestão, de atribuição da Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG, nos 
termos do art. 107, I, do Regimento Interno do TCMGO, consiste na execução de procedimentos que visam 
identificar o(s) responsável(is); verificar a tempestividade da prestação de contas; apurar a conformidade da 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal; avaliar a manifestação do Sistema de Controle Interno; 
e analisar a fidedignidade das informações prestadas. 
 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 
004/2018. Também são observados os atos normativos editados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 
e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 Esta Especializada adota ainda, na análise levada a efeito, critérios objetivos de relevância e 
materialidade, comuns nas práticas contábeis adotadas no país, que asseguram um nível suficiente dessas 
características qualitativas fundamentais da informação contábil-financeira e resguardam o valor preditivo e 
o valor confirmatório das informações prestadas pelos jurisdicionados, utilizadas pelos diversos usuários na 
tomada de decisão. 
Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º da Constituição 
Federal de 1988), foi concedida abertura de vistas ao gestor para conhecimentos das ocorrências apontada 
no Despacho nº 1123/2018 (fl. 271). Em resposta, foram juntados aos autos os documentos de fls. 274/301.  
RELATÓRIO 
 O exame das Contas de Gestão foi realizado conforme os pontos de controle (objetos de auditoria), 
critérios e amostragem estabelecidos na Decisão Normativa DN TCMGO nº 00004/2018. A seguir, 
evidencia-se o resultado da análise: 
 1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2017, protocolizadas em 14/02/2018, dentro 
do prazo definido no art. 3º da IN TCMGO nº 008/2015. 
 2. Certidão do controle interno (fls. 252/255) aborda o conteúdo mínimo exigido no art. 3º, XXIV, da IN 
TCMGO nº 008/2015 e não aponta falhas relevantes cometidas pelo Gestor. 
 3. Disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, informada no relatório de contas bancárias (fls. 262), 
não comprovada por extratos e conciliações bancárias, conforme relacionado abaixo: 
Banco  C/C  Saldo contábil  Saldo extrato  Extrato fls.  Diferença  

CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

0000032-

2 

51.152,78  68.863,46  154 17.710,68  

Totais 0 51.152,78  68.863,46  -    17.710,68  

Nota: Dispositivo legal ou normativo violado: art. 50, I e III, da LC nº 101/00, art. 85, da Lei Federal nº 

4.320/64 e art. 3º, XII, da IN TCMGO nº 008/15; multa aplicável: de 2% a 25% de R$ 10.000,00, com base no 

art. 47-A, IX, da Lei Estadual nº 15.958/07 – LO TCMGO. 

Alerta-se que a disponibilidade de caixa não comprovada será levada a débito em desfavor do Gestor, nos 

termos do art. 45 da Lei nº 15.958/2007 – LO TCMGO. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 Justificativa: Afirma que segue acostada aos autos conciliação bancária que comprova a Disponibilidade 
de caixa em 31 de dezembro de 2017 relativos às contas: 32-2. 
 Análise do mérito: Foi acostada aos autos conciliação bancária da conta apontada, restando 
comprovada a disponibilidade de caixa em 31 de dezembro de 2017. Falha sanada. 
 4. Repasse regular de depósitos e consignações retidos no exercício, conforme balancete financeiro (fls. 
263). 
 5. Contribuição previdenciária patronal devida ao RPPS paga de acordo com a legislação previdenciária 
municipal (fls. 265/258/266/267), conforme demonstrado abaixo: 
Apuração da contribuição patronal do RPPS 

1. Base de cálculo constante no demonstrativo da contribuição patronal 2.644.270,43  

2. Despesa com salários (SICOM → natureza de despesa 3.1.90.11.03) 3.199.569,03  

3. Vantagens temporárias (SCGP → resumo geral da folha de pagamento) 569.606,76  

4. Base de cálculo apurada pelo TCMGO (2 - 3) 2.629.962,27  

5. Valor da diferença (1 - 4) 14.308,16  

6. % da base de cálculo TCMGO a maior que aquela constante no demonstrativo (5 ÷ 4) 0,00% 

7. Base de cálculo constante no demonstrativo da contribuição patronal (diferença inferior a 

5%, item 1) 

2.644.270,43  

8. Aliquota da contribuição patronal prevista na Lei Municipal nº 765/2015 16,00% 

9. Contribuição patronal devida (7 x 8) 370.197,86  

10. Contribuição patronal paga (SICOM → natureza de despesa 3.1.XX.13.XX) 422.783,83  

11. Contribuição patronal em aberto (9 - 10) -    

12. % diferença (11 ÷ 9) 0,00% 

 6. Não foi identificado parcelamento previdenciário celebrado com o RPPS. 
 7. Duodécimo repassado (R$ 1.756.143,93) ao Poder Legislativo (fls. 269) em conformidade com o limite 
máximo estabelecido no art. 29-A da CF/88. 
CONCLUSÃO 
 A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, no uso de suas atribuições legais, opina no sentido de: 
 Julgar REGULARES as Contas de Gestão de ANTONISIO SIQUEIRA B0RGES, gestor do PODER 
EXECUTIVO do município de INDIARA no exercício de 2017. 
 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.º 12.527/2011, 
devendo, ainda, atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da prefeitura, nos 
termos da IN TCM nº 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. 
 Destaca-se que os documentos/informações foram analisados sob o aspecto da veracidade ideológica 
presumida, e ainda, 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. 

1.5 Da Manifestação do Ministério Público de Contas 

5. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 5111/2018, de 

21/9/2018 (fls. 305), corroborou com o posicionamento da Especializada. 

6. É o Relatório. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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II - FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Das Preliminares 

2.1.1 Da competência do TCMGO 

7. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 

Contas e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público 

fiscalizarão o cumprimento das normas estabelecidas no art. 59 da Lei Complementar 

nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

8. A Constituição Federal atribuiu competência a este Órgão para julgar as 

contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 

públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem 

causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 

público. Nesta mesma linha, a Lei Orgânica do TCMGO, estabelece no seu art. 9º que 

compete a esta corte, julgar as contas de gestão, prestadas pelos administradores e 

responsáveis citados anteriormente. 

9. A análise e apreciação das contas de gestão são realizadas com fulcro 

nos artigos art. 31, § 1º1 e 71, II2 da Constituição Federal c/c art. 79, § 6º3, e 80, § 4º4, 

ambos da Constituição do Estado de Goiás, art. 1º, III, “a”, c/c art. 9º da LOTCMGO, 

nas Instruções Normativas (IN’s) nº 8/2015 e 9/2015, e na Decisão Normativa (DN) nº 

4/2017, todas deste Tribunal de Contas (TCMGO). 

10. É importante frisar que as contas de gestão são apreciadas no balancete 

do mês de dezembro do exercício a que se referirem, e no julgamento serão definidas 

as responsabilidades individualizadas e solidárias do Gestor ou do chefe de governo 

                                                           
1 Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Fundo 
Municipal de Educação Municipal, na forma da lei. 
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 
2 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações 
e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário público; 
3 Art. 79. Observados os princípios e as normas desta e da Constituição da República, no que se refere ao orçamento público, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, patrimonial e operacional dos Municípios e das entidades de sua administração direta, indireta e fundacional será exercida mediante controle 
externo da Câmara Municipal e pelos sistemas de controle interno de cada Poder, na forma da lei. (...) 
§ 6º A fiscalização de que trata este artigo será realizada mediante prestação de contas de governo, de responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo, ou de 
gestão, de responsabilidade dos ordenadores de despesa. (acrescido pela Emenda Constitucional n° 36, de 22-6-2004, D.O de 7-7-2004). 
4 Art. 80. O Tribunal de Contas dos Municípios, integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 

estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96 da Constituição da República, sendo-lhe assegurada autonomia administrativa. 
§ 4º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, além de outras outorgadas por lei, são asseguradas, no que couber, em relação às contas municipais, as mesmas 
atribuições e prerrogativas conferidas ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive quanto à obrigação de publicação, aplicando-se-lhes as regras constantes do 
art. 26 e dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 28. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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(quando ordenador de despesa), do contador e do assessor jurídico, relativamente aos 

atos e fatos que lhes competem, aplicadas as sanções cabíveis, quando for o caso. 

11. Além dos documentos apresentados no balancete físico são consideradas 

as informações prestadas a este Tribunal via balancetes semestrais, nos formatos 

físico e eletrônico (Sistema de Controle de Contas Municipais), abrangendo a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial quanto a legalidade, 

legitimidade e economicidade. 

12. Sobre esses aspectos, predispõe a Lei nº 15.958/2007 (LOTCMGO): 

Art. 9° Ao Tribunal compete, na forma estabelecida nesta Lei, julgar as contas de gestão, prestadas pelos 
administradores e responsáveis de que trata o inciso III do art. 1° desta Lei. 

Art. 10. As contas dos Gestores referidos na alínea “a” do inciso III do art. 1º, inclusive as contas de gestão 
do Chefe do Poder Legislativo, quando ordenador de despesas, serão apresentadas na 'forma de 
balancetes mensais, no prazo de até quarenta e cinco dias após o término do respectivo período. 

§ 1º Ato normativo do Tribunal estabelecerá a forma e o conteúdo da prestação de contas de gestão, 
inclusive por meios eletrônicos, que também atenderá ao disposto no inciso XV do art. 77 da Constituição 
Estadual, no caso das contas tratadas no inciso II deste artigo. (...) 

Art. 11. O julgamento será: 

I - pela regularidade das contas; 

II - pela regularidade das contas com ressalva; 

III - pela irregularidade das contas. (...) 

§ 2º No julgamento das contas serão definidas as responsabilidades individualizadas e solidárias do 
Gestor, do contador e do assessor jurídico, relativamente aos atos e fatos que lhes competem, aplicadas as 
sanções cabíveis, quando for o caso, nos termos previstos no Regimento Interno. 

Art. 12. As contas de gestão serão consideradas: 

III - irregulares, quando comprovadas quaisquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas, observado o disposto no art. 17 desta Lei; 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico; 

c) infração a ato regulamentar, em especial, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial; 

d) injustificado dano ao Erário, decorrente de ato ilegítimo ou antieconômico; 

e) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; (...) 

2.1.2 Da competência da Segunda Câmara 

13. A matéria é da competência das Câmaras, na forma do art. 22, I do 

Regimento Interno. 

2.1.3 Da competência do Conselheiro Substituto 

14. A competência deste Conselheiro instituiu-se por força do art. 85, § 1º, da 

LOTCMGO, c/c art. 3º, I, da Resolução Administrativa nº 232/2011 e art. 4º e Anexo I 

da Decisão Normativa nº 15/2017, ambas desta Corte de Contas. 
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2.1.4 Da tempestividade da apresentação das Contas 

15. As presentes Contas de Gestão referentes ao Exercício de 2017, foram 

autuadas nesta Casa em 14/2/2018, dentro do prazo disciplinado no art. 77, inciso X, 

da Constituição Estadual. 

2.2 Do Mérito 

16. Verifica-se, que todos os elementos técnicos da análise foram 

devidamente observados pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão, bem como, 

não foram observadas inconformidades de ordem jurídica pelo Ministério Público de 

Contas. 

17. Dessa maneira, esta Relatoria utiliza dos argumentos levantados pela 

Secretaria de Contas Mensais de Gestão, ratificado pelo Ministério Público de Contas, 

como razão para decidir o mérito. 

III – PROPOSTA DE DECISÃO 

18. Diante do exposto com base nos termos do artigo 85, § 1º da Lei n. 

15.958/2007, com redação acrescida pela Lei n. 17.288/2011, art. 83 do Regimento 

Interno, regulamentado pela Resolução Administrativa n. 232/2011, cujo artigo 6º, 

inciso IV, foi disciplinado pela Portaria n. 557/2011, proponho que esta Segunda 

Câmara adote a minuta de Acórdão que submeto à sua deliberação, no sentido de: 

I - JULGAR Regulares as Contas de Gestão do Poder Executivo, 
relativas ao Exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Antonisio Siqueira 
Borges; 

II - RECOMENDAR ao Gestor que promova as medidas necessárias no 
sentido de: 

a) 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 INTCMGO nº 8/2014; 

b) adaptar às exigências constantes da Lei nº 12527/2011, devendo ainda 
atualizar as informações disponíveis no portal oficial da prefeitura nos termos da 
INTCMGO 5/2012; 

c) 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, nos termos do Acórdão nº 04867/10 do TCM/GO. 
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III - RECOMENDAR ao Gestor, que 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 a 
equipe de apoio ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo 
efetivo da administração, nos termos da INTCMGO nº 9/2014; 

IV - REGISTRAR 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; 

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. 

19. É a proposta. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior, Goiânia, 22 

d novembro de 2018. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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