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ACÓRDÃO Nº 04330/2018 - Tribunal Pleno 

  

 

 

Processo  : 04916/18 

Município  : Santo Antônio do Descoberto 

Representante   

   : Poder Legislativo (Câmara Municipal) 

Representado  : Poder Executivo 

Prefeito   : Adolpho Roberto Souza Von Lohrmann 

CPF    : 177.183.682-20 

Assunto : Representação - possíveis irregularidades e/ou ilegalidades 

nas contas do Poder Executivo do município no exercício de 

2017.  

 

 

Santo Antônio do Descoberto. Representação. Poder 
Legislativo. Divergência de saldos nas contas da 
educação do município no exercício de 2017. 
Conhece. Considera improcedente, o saldo bancário 
apresentado pelo Poder Executivo coincide com o saldo 
constante nos extratos bancários, além de constar 
pedido de retransmissão de dados do SIOPE. Arquiva. 
Informa. Notifica. 

 

 

Tratam os autos de Representação (fl. 001), instruída com a documentação 

constante às fls. 002/059, a esta Corte encaminhada pelo Sr. Alexandre de Jesus 

Assis, Presidente da Câmara Municipal do Município de Santo Antônio do 

Descoberto, por intermédio da qual são noticiadas possíveis irregularidades e/ou 

ilegalidades nas contas do Poder Executivo, em especial àquelas referentes à 

educação, no exercício de 2017.  
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ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos 

membros integrantes do seu Colegiado, acolhendo as razões expostas na 

fundamentação do Voto do Relator, em: 

1. CONHECER a presente Representação, por preencher os pressupostos de 

admissibilidade previstos no art. 203 e art. 208, VI do RITCM/GO; 

2. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a Representação, no mérito, tendo em 

vista a inexistência de divergência entre saldos nas contas da Educação do 

Município de Santo Antônio do Descoberto, no exercício de 2017, conforme item 

1.a. da fundamentação do voto do Relator;  

3. ARQUIVAR os presentes autos; 

4. INFORMAR que eventual recurso deverá ser interposto nestes autos; 

5. NOTIFICAR os interessados da presente decisão. 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 4 de 

Julho de 2018. 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

Relator: Francisco José Ramos. 

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

José Ramos, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende 

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

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 Henrique Pandim Barbosa Machado. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Francisco José Ramos: Cons. Maria Teresa Garrido 

Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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Processo  : 04916/18 

Município  : Santo Antônio do Descoberto 

Representante   

   : Poder Legislativo (Câmara Municipal) 

Representado  : Poder Executivo 

Prefeito   : Adolpho Roberto Souza Von Lohrmann 

CPF    : 177.183.682-20 

Assunto : Representação - possíveis irregularidades e/ou ilegalidades 

nas contas do Poder Executivo do município no exercício de 

2017.  

X 

X 

RELATÓRIO 

X 

X 

Tratam os autos de Representação (fl. 001), instruída com a documentação 

constante às fls. 002/059, a esta Corte encaminhada pelo Sr. Alexandre de Jesus 

Assis, Presidente da Câmara Municipal do Município de Santo Antônio do 

Descoberto, por intermédio da qual são noticiadas possíveis irregularidades e/ou 

ilegalidades nas contas do Poder Executivo, em especial àquelas referentes à 

educação, no exercício de 2017.  

 

I. Recebimento 

Por entender que os fatos neste expediente noticiados possuíam, de fato, o 

teor de denúncia, e que nela constavam elementos essenciais para a averiguação 

dos aspectos referentes à autoria e materialidade dos fatos trazidos à ciência deste 

TCM, o Conselheiro presidente do feito o recebeu na forma de Representação e, ato 

contínuo, o encaminhou à Secretaria de Contas Mensais de Gestão para análise 

(Despacho n. 073/2018, fl. 060). 

 

II. Manifestação Conclusiva da Secretaria de Contas Mensais de Gestão  
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Em sede de manifestação final e conclusiva, a Especializada exarou 

Certificado n. 410/2018 (fls. 063/064), por intermédio do qual sugeriu que fosse 

conhecida a Representação para, no mérito, ser considerada improcedente, tendo 

em vista não terem sido apuradas irregularidades quanto ao saldo bancário das 

contas da Educação referente ao exercício de 2017: 

 

ADMISSIBILIDADE 

Cabe destacar que os autos tratam acerca de pedido de auditoria realizado pelo Presidente 

da Câmara Municipal, nos termos do art.181 do RITCMGO. Contudo, tendo em vista, que o 

Conselheiro Relator, no uso de suas atribuições regimentais, o recebeu como 

Representação, conforme Despacho nº 073/2018 (fl.60), passa-se a análise acerca de sua 

admissibilidade. 

Imperioso salientar o disposto no art. 207 da Resolução Administrativa n.º 073/2009, que trata 

do Regimento Interno deste Órgão - RITCMGO, acerca do processo de Representação: 

Art. 207 Serão recebidos pelo Tribunal como representação os documentos 
encaminhados pelos agentes públicos, comunicando a ocorrência de 
irregularidades de que tenham conhecimento, em virtude do exercício do cargo, 
emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam 
revestir-se dessa forma, por força de lei específica. (grifo nosso) 

Assevera, ainda, seu art. 208 que: 

Art. 208 Têm legitimidade para representar ao Tribunal de Contas dos Municípios:  
(...) 
VI – Vereadores e os Prefeitos Municipais; (grifo nosso) 
Parágrafo único. Aplica-se às representações, no que couberem, os dispositivos 
pertinentes às denúncias. 

Desse modo, atendendo à exordial que deu origem a este pleito e tendo em vista as 

condições legais de admissibilidade descritas acima, no que tange às atribuições desta 

especializada, a presente representação merece acolhida. 

MÉRITO 

Na exordial encaminhada a este Tribunal, observa-se que o pedido de auditoria nas contas 

municipais foi realizado de forma genérica, sob a alegação de que os servidores municipais 

estavam em greve. Logo, não há, nos autos, informações sobre os fatos, circunstâncias e 

elementos de convicção que sustentem a realização de auditoria no município. 

Em verificação do segundo expediente juntado aos autos à fl.02/03, o representante relata 

possível irregularidade nas contas da Educação com base na identificação de que o saldo 

bancário (12/2017) informado no SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação) - R$11.716.049,90 diverge do saldo em conta informado pelo Poder 
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Executivo. Informa, ainda, que Poder Executivo justificou tal divergência como um erro de 

transmissão ao SIOPE. 

Por fim, destaca que, em sessão ordinária, foi requerido, verbalmente, auditorias nas contas 

da saúde e da assistência social e no setor de licitações, pois haveria indícios de 

divergências. 

No que se refere à divergência entre o saldo bancário informado no SIOPE e o indicado pelo 

Poder Executivo, vale destacar que conforme a Portaria MEC nº 844/2008, o SIOPE é um 

sistema de registro eletrônico instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso 

público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes 

Legislativos e dos Tribunais de Contas. 

Nos termos do Anexo da referida Portaria, o sistema possui as seguintes características: 

IV. Das características: 
O SIOPE apresenta as seguintes características: 

 inserção e atualização permanente de dados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 

 caráter declaratório; 

 processos informatizados de declaração, armazenamento, disponibilização 
e extração de dados; 

 publicidade das informações declaradas e dos indicadores calculados; 

 realização de cálculo automático, para fins educacionais e estatísticos, dos 
percentuais mínimos aplicados em manutenção e desenvolvimento de ensino de 
acordo com a metodologia descrita neste Manual; 

 correspondência entre as informações declaradas na base de dados com 
os demonstrativos contábeis publicados pelos entes da federação. 

Em verificação ao Sicom/TCM – Relatório de Contas Bancárias na competência 12/2017 

(fl.62), constata-se que o saldo bancário apresentado coincide com o saldo constante nos 

extratos bancários constantes nos autos às fls.44/48. 

Ademais, consta dos autos solicitação de retransmissão dos dados do SIOPE referentes aos 

exercícios de 2015, 2016 e 2017 sob a justificativa de erro nos dados informados (fls.55/57), 

conforme indica o ofício nº 052/2018 do Departamento de Contabilidade (fl.18). 

Sendo assim, observa-se que não há indícios de irregularidades no presente, uma vez que os 

dados informados ao SIOPE são declaratórios, sendo passível a ocorrência de erros no 

preenchimento. Além disso, constata-se que o saldo informado no Sicom/TCM reflete o saldo 

dos extratos bancários. 

Finalmente, quanto à solicitação, verbal, apresentada em sessão ordinária da Câmara 

Municipal, haja vista o relato genérico, não há indicação dos indícios das eventuais 

irregularidades a serem verificadas.   

CONCLUSÃO 
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A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, nos limites de suas atribuições, manifesta seu 

entendimento no sentido de que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

por seu Tribunal Pleno:  

1. CONHEÇA a presente REPRESENTAÇÃO, com base nos arts. 207 c/c 208 do 

RITCMGO. 

2. No mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA, pois não restou apurada irregularidades quanto 

saldo bancário das contas da Educação referente ao exercício de 2017. 

Encaminhe-se o feito ao Ministério Público de Contas, com fundamento no art. 147, § 7º, do 

RI – TCMGO.  

 

Em conformidade com o procedimento regular desta Corte, foram os autos 

encaminhados ao Ministério Público de Contas para pronunciamento. 

 

III. Manifestação Conclusiva do Ministério Público de Contas 

À vista de todo o conteúdo fático e de direito contido nos autos, a 

Procuradoria de Contas deste TCM exarou o Parecer n. 1852/2018 (fl. 065), por 

intermédio do qual, posicionando-se em total concordância com o entendimento 

esposado pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão em seu Certificado 

conclusivo, assim se manifestou: 

 

Isto posto, diante da generalidade dos fatos noticiados, assim como pela assertiva da unidade 

técnica quanto a inexistência de divergência entre saldos nas contas da Educação, este 

Órgão Ministerial, corrobora do entendimento por ela manifestado, opinando pela  

improcedência desta Representação, bem como seja dada ciência ao Representante da 

decisão que advier destes autos. 

 

À vista das manifestações técnicas anotadas pelos órgãos competentes, 

foram os autos remetidos para o Relator. 

É o relatório. 

 

VOTO DO RELATOR 
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I. Fundamentos: 

Conclusos os autos, que tratam de Representação a esta Corte 

encaminhada pelo Sr. Alexandre de Jesus Assis, Presidente da Câmara Municipal 

do Município de Santo Antônio do Descoberto, por intermédio da qual são noticiadas 

possíveis irregularidades e/ou ilegalidades nas contas do Poder Executivo, em 

especial àquelas referentes à educação, apresento voto no sentido de acolher o 

entendimento exposto pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão, posteriormente 

referendado pelo Ministério Público de Contas, uma vez que manifesto por 

conhecer a presente Representação para, no mérito, considerá-la 

improcedente, tendo em vista as razões de decidir que abaixo exponho: 

 

Admissibilidade: 

Foi o presente feito recebido na forma de Representação, conforme art. 207 

do RITCMGO, haja vista terem sido os documentos constantes nos autos 

encaminhados por agente público legitimado, nos termos do art. 208, VI do mesmo 

normativo, comunicando a ocorrência de irregularidades das quais teve 

conhecimento em virtude do exercício do seu cargo. 

Considero, ademais, a Representação formalmente apta porquanto acha-se 

redigida com clareza e contém a identificação do representante e seu endereço, nos 

moldes do art. 203, II e III do RITCMGO. Entendo, ainda, ser a matéria veiculada nos 

autos de competência deste Tribunal, e conter a exordial indícios de existência e 

informações suficientes do fato denunciado, da autoria, das circunstâncias e dos 

elementos de convicção, cumprindo, assim, os requisitos de admissibilidade exigidos 

nos incisos I, IV e V do mencionado regimento. 

Ante o exposto, conheço integralmente a presente Representação, por 

preencher todos os pressupostos de admissibilidade exigidos nas normas legais e 

regulamentares que disciplinam a atuação deste Tribunal, em total convergência 

com a Unidade Técnica e o MPC. 
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Mérito: 

1. Irregularidade afastada que motivou o julgamento pela improcedência da 

presente Representação: 

1.a. Possível divergência entre o saldo bancário informado no SIOPE (12/2017) e o 

saldo em conta informado pelo Poder Executivo, na ordem de R$11.716.049,90: 

Concordo com a análise da Especializada, endossada pelo Ministério Público 

de Contas, na qual se evidenciou inexistirem indícios de irregularidades no saldo 

bancário das contas da Educação do Município de Santo Antônio do Descoberto no 

exercício de 2017. 

Em verificação ao SICOM/TCM (Relatório de Contas Bancárias na 

competência 12/2017, fl.62), constatou-se que o saldo bancário apresentado pelo 

Poder Executivo coincide com o saldo constante nos extratos bancários encontrados 

às fls.44/48. 

Foi anotada, ainda, a existência de solicitação de retransmissão dos dados do 

SIOPE, referentes aos exercícios de 2015 a 2017, sob a justificativa de erro nos 

dados informados (fls. 55/57), conforme indica o Ofício n. 052/2018 do 

Departamento de Contabilidade (fl.18). 

 

II. Dispositivo: 

1. CONHECER a presente Representação, por preencher os pressupostos de 

admissibilidade previstos no art. 203 e art. 208, VI do RITCM/GO; 

 

2. CONSIDERAR IMPROCEDENTE a Representação, no mérito, tendo em 

vista a inexistência de divergência entre saldos nas contas da Educação do 

Município de Santo Antônio do Descoberto, no exercício de 2017, conforme item 

1.a. da fundamentação do voto do Relator;  

 

3. ARQUIVAR os presentes autos; 
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4. INFORMAR que eventual recurso deverá ser interposto nestes autos; 

 

5. NOTIFICAR os interessados da presente decisão. 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em 18 

de junho de 2018. 

 

 

FRANCISCO JOSÉ RAMOS 

Conselheiro Relator 
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