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ACÓRDÃO Nº 05475/2020 - Primeira Câmara 

 

 

Processo  : 01289/20 – Fase 2 

Município : Turvelândia 

Poder : Executivo  

Prefeito e Gestor  : Siron Queiroz dos Santos 

CPF            : 027.987.331-03 

Assunto : Contas de Gestão – 2019 

Relator : Francisco José Ramos 
 

CONTAS DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. 
EXERCÍCIO DE 2019. CONTRIBUIÇÃO 
PATRONAL DO RPPS EM DESACORDO COM A 
LEGISLAÇÃO. CONTAS REGULARES COM 
RESSALVA.  
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. Contudo, a contribuição 
abaixo de 5% do valor devido enseja a ressalva da 
irregularidade, conforme item 5, do anexo II, da DN 
n. 3/2020, do TCMGO. 
 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Siron 

Queiroz dos Santos, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de 

Turvelândia no exercício de 2019. 

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. 
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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. declarar que na análise das contas de gestão de responsabilidade do 

sr. Siron Queiroz dos Santos, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município 

de Turvelândia no exercício de 2019, foi constatada a ressalva constante no item 5, 

que se encontra abaixo transcrita: 

Item 5: contribuição previdenciária patronal do RPPS em desacordo com a 

legislação previdenciária municipal (valor não pago: R$8.146,62). 

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. sejam adotadas 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 n. 008/2014; 
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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 n. 04867/10 do 

TCMGO; 

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 n. 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 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. 
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6. encaminhar cópia desta decisão à respectiva Câmara Municipal, para 

ciência e providências pertinentes, com a observação de que a decisão não transitou 

em julgado; 

À Superintendência de Secretaria, para os fins.  

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de 

Outubro de 2020. 

 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

 

Relator: Francisco José Ramos. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco 

José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 

Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 

Ministério Público de Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

 

Votação: 

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

Goulart, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz. 
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Processo  : 01289/20 – Fases 1 e 2 

Município : Turvelândia 

Poder : Executivo  

Prefeito e Gestor  : Siron Queiroz dos Santos 

CPF            : 027.987.331-03 

Assunto : Contas de Gestão – 2019 

Relator : Francisco José Ramos 

 

 

 

I – RELATÓRIO 

Tratam os autos das Contas de Gestão de responsabilidade do sr. Siron 

Queiroz dos Santos, prefeito e gestor do Poder Executivo do Município de 

Turvelândia no exercício de 2019. 

Analisados os autos, a Secretaria de Contas Mensais de Gestão (SCMG) 

emitiu o Certificado n. 1.086/20 concluindo por emitir parecer prévio pela aprovação 

com ressalva das contas, em razão da ressalva indicada no item 5. 

Conforme Resolução MPC n. 006/2020, em razão do estado de calamidade 

pública em todo o território goiano, causado pela Covid-19, a manifestação do 

Ministério Público de Contas (MPC) será proferida oralmente nos processos de 

contas mensais de gestão integrantes da 5ª Região1, a qual engloba o presente 

município. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Considerando os documentos juntados aos autos, bem como os 

procedimentos de análise empregados pela SCMG – competente para a 

averiguação da presente matéria, nos termos do art. 107, I, do RITCMGO, adoto 

como razões de decidir a manifestação da referida Secretaria. 

                                            
1 Decisão Normativa n. 00015/2019 (Técnico Administrativa) que dispõe sobre a composição das Câmaras e 
diretoria das regiões a partir de 1º de janeiro de 2020. 
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Dessa forma, valho-me na presente decisão da fundamentação per 

relationem, “por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma 

das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo”, 

prática que o STF entende ser suficiente, “desde que as peças referidas contenham 

os motivos que ensejam a decisão do feito”2. 

Ressalto, ainda, que a referida técnica de fundamentação também tem sido 

admitida no Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão abaixo: 

Ressalto, ainda, que a referida técnica de fundamentação também tem sido 

admitida no Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão abaixo: 

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INVIÁVEL 
RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
1. Não há falar em nulidade do aresto monocrático por ausência de 
fundamentação, pois o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no 
sentido de que a fundamentação per relationem, por referência ou 
remissão, na qual são utilizadas pelo julgado, como razões de decidir, 
motivações contidas em decisão judicial anterior ou, ainda, em parecer 
proferido pelo Ministério Público, tem sido admitida no âmbito deste 
Tribunal Superior. (...). 
3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no AREsp 1374326/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 16/05/2019). 
Grifo acrescentado 

 

Assim, segue abaixo a transcrição do Certificado da SCMG, por mim acolhido: 

(...) 

RELATÓRIO 

O exame das Contas de Gestão foi realizado conforme os pontos de controle, critérios e 

implicações estabelecidos na Decisão Normativa DN TCMGO nº 003/2020. A seguir, 

evidencia-se o resultado da análise: 

1. Contas de gestão do segundo semestre do exercício de 2019, protocolizadas em 

11/02/2020, dentro do prazo definido no art. 3º da IN TCMGO nº 008/2015. 

2. Certidão do controle interno (fls. 258/262) aborda o conteúdo mínimo exigido no art. 3º, IX, 

da IN TCMGO nº 008/2015 e não aponta falhas relevantes. 

                                            
2 STF. Vocabulário Jurídico (Tesauro). Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarTesauro.asp?txtPesquisaLivre=MOTIVA%C3%87%C3%83O%
20PER%20RELATIONEM>. Acesso em 19 set 2019. 
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3. Disponibilidade de caixa em 31 de dezembro, no montante de R$ 1.685.547,54, informada 

no relatório de contas bancárias (fl. 265), comprovada por meio de extratos e conciliações 

bancárias. 

4. Repasse regular de depósitos e consignações retidos no exercício, conforme balancete 

financeiro (fl. 266). 

5. Contribuição previdenciária patronal do RPPS em desacordo com a legislação 

previdenciária municipal (fls. 99/102, 267/269), conforme demonstrado abaixo: 

Apuração da contribuição patronal do RPPS 

1. Base de cálculo apresentada 3.469.022,47  

2. % da contribuição patronal (Lei n° 228/2009) 13,35% 

3. Contribuição patronal (1 x 2) 463.114,50  

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

5. Aporte financeiro (Lei n° 228/2009) -    

6. Contribuição patronal devida (3 - 4 + 5) 463.114,50  

7. Contribuição patronal paga no exercício -    

8. Contribuição patronal paga no exercício seguinte 152.953,26  

9. Contribuição patronal parcelada com termo final dentro do mandato -    

10. Contribuição patronal em aberto (6 - 7 - 8 - 9) 310.161,24  

11. % diferença (10 ÷ 6) 66,97% 

Justificativa: Alega que as contribuições patronais do RPPS de junho a dezembro de 2019 

foram recolhidas em janeiro de 2020, conforme documentação anexada aos autos (fls. 

278/317). E ainda, que houve abatimentos nas guias de recolhimento relativos a salários 

família, salário maternidade e auxílio doença. 

Análise do mérito: Foram acostados aos autos as notas de empenho, ordens de pagamento, 

guias previdenciárias e os comprovantes de pagamento das contribuições patronais do 

exercício de 2019 (fls. 278/317). Constam nas guias os valores das deduções relativas ao 

salário família, salário maternidade e auxílio-doença, no montante de R$ 86.363,99. A tabela 

a seguir, evidencia a apuração da contribuição patronal após a abertura de vista, com base 

nos documentos apresentados e corroborada por meio de pesquisa ao Sicom/TCMGO - 

Razão Contábil (fls. 372/373): 

TURVELÂNDIA – EXECUTIVO 

Alíquota 13,35% - Lei Municipal nº 228/2009 

Compet
ência 

Base de 
cálculo     (A) 

Valor da 
contribuição 

patronal                         
(B = A * 13,35%) 

Sal.família, 
Sal.maternidade, 
Auxílio doença       

(C)  

Valor devido 
contribuição 

patronal                 
(D = B - C)  

Valor pago                
(E) 

Diferença a 
recolher                  

(F = D - E) 

Nº 
empenho 

Data de 
pagamento 

Fls  

jan/19 
 R$              

292.340,54  
 R$          

39.027,46  
 R$           

13.090,30  
 R$           

25.937,16  
 R$              

24.913,97  
 R$               

1.023,19  
43953 05/02/2019 

306 e 
372 

fev/19 
 R$              

293.595,64  
 R$           

39.195,02  
 R$           

12.486,22  
 R$          

26.708,80  
 R$               

25.681,21  
 R$              

1.027,59  
44707 11/03/2019 

307 e 
372 

mar/19 
 R$               

279.547,01  
 R$           

37.319,53  
 R$           

10.976,85  
 R$          

26.342,68  
 R$             

25.364,26  
 R$                

978,42  
46010 11/04/2019 

308 e 
372 
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abr/19 
 R$               

277.951,28  
 R$           

37.106,50  
 R$             

7.570,35  
 R$           

29.536,15  
 R$             

28.563,32  
 R$                

972,83  
47039 22/05/2019 

309 e 
372 

mai/19 
 R$                 

291.152,91  
 R$           

38.868,91  
 R$             

5.034,52  
 R$          

33.834,39  
 R$              

32.815,36  
 R$               

1.019,03  
48028 07/08/2019 

310 e 
372 

jun/19 
 R$              

322.009,26  
 R$          

42.988,24  
 R$             

6.602,27  
 R$          

36.385,97  
 R$             

35.258,93  
 R$               

1.127,04  
48972 21/01/2020 

278/2
81 

jul/19 
 R$              

286.426,20  
 R$          

38.237,90  
 R$             

6.602,27  
 R$           

31.635,63  
 R$              

30.633,14  
 R$              

1.002,49  
49536 21/01/2020 

282/2
85 

ago/19 
 R$              

284.582,09  
 R$            

37.991,71  
 R$             

6.602,27  
 R$           

31.389,44  
 R$             

30.393,40  
 R$                

996,04  
50200 21/01/2020 

286/2
89 

set/19 
 R$              

282.064,27  
 R$          

37.655,58  
 R$             

4.349,73  
 R$          

33.305,85  
 R$             

33.305,85  
 R$                     
0,00  

51163 21/01/2020 
290/2

93 

out/19 
 R$               

291.207,26  
 R$           

38.876,17  
 R$             

4.349,74  
 R$          

34.526,43  
 R$             

34.526,43  
R$                     

0,00  
51698 21/01/2020 

294/2
97 

nov/19 
 R$              

284.627,33  
 R$          

37.997,75  
 R$             

4.349,74  
 R$           

33.648,01  
 R$              

33.648,01  
R$                     

0,00  
52260 21/01/2020 

298/3
01 

dez/19 
 R$               

283.518,68  
 R$          

37.849,74  
 R$             

4.349,73  
 R$           

33.500,01  
 R$              

33.500,01  
 R$                     
0,00  

52846 21/01/2020 
302/3

05 

Total 
 R$ 

3.469.022,47   R$ 463.114,50   R$ 86.363,99  
 R$ 

376.750,51   R$ 368.603,89   R$     8.146,62  - - - 

Assim, verifica-se que restou em aberto o montante de R$ 8.146,62, que representa 1,75% do 

valor total devido ao RPPS (R$ 463.114,50).                                     

Todavia, com base nos critérios de relevância e materialidade, a referida falha será 

ressalvada, tendo em vista a inadimplência ser inferior a 5% do total da contribuição patronal 

devida no exercício.  

Responsabilização: 

Responsável SIRON QUEIROZ DOS SANTOS 

CPF 027.987.331-03 

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

Período da conduta 2019 

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

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

Dispositivo legal/normativo violado Art. 1°, da Lei Municipal nº Lei n° 228/2009. 

Encaminhamento Ressalva das Contas de Gestão. 

6. Não foi identificado parcelamento previdenciário celebrado com o RPPS (fl. . 

7. Duodécimo repassado (R$ 1.702.091,14) ao Poder Legislativo (fl. 266) 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, sugere: 

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Recurso Extraordinário 

nº 848.826/DF, emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas de 
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Gestão do PODER EXECUTIVO do município de TURVELÂNDIA, relativas ao exercício de 

2019, de responsabilidade de SIRON QUEIROZ DOS SANTOS, prefeito e gestor, em 

decorrência da falha mencionada no item 5. 

Emitir acórdão para DECLARAR que as Contas de Gestão do PODER EXECUTIVO do 

município de TURVELÂNDIA, relativas ao exercício de 2019, de responsabilidade de SIRON 

QUEIROZ DOS SANTOS, prefeito e gestor, apresentaram a ressalva descrita no item 5. 

RECOMENDAR que sejam:  

 (a) adotadas medidas necessárias para que não reincida na falha apontada no item 5; 

 (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. 

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. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, apresento voto em total convergência com a 

Secretaria de Contas Mensais de Gestão. 

Destaco que 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. 



 

 10 
_________________________________________________________________________________________
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

 

IV. CONCLUSÃO MERITÓRIA DO PARECER PRÉVIO – FASE 1:  

Pelo exposto, manifesto por emitir parecer prévio pela aprovação com 

ressalva das contas do sr. Siron Queiroz dos Santos, prefeito e gestor do Poder 

Executivo do Município de Turvelândia no exercício de 2019, em razão da ressalva 

contida no item 5. 

 

V. CONCLUSÃO MERITÓRIA DO ACÓRDÃO – FASE 2:  

Pelo exposto, manifesto por declarar  ressalva e expedir recomendações ao 

atual Prefeito. 

Assim, nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, proponho que a 

Primeira Câmara deste Tribunal adote o Parecer Prévio e a minuta de Acórdão que 

submeto à sua deliberação.  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em 22 

de setembro de 2020. 

 

 

 

FRANCISCO JOSÉ RAMOS 
Conselheiro Relator 
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