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RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTRIGUAÇU

ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS 
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO Nº : 77429-2013    
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTRIGUAÇU
CNPJ : 37.465.309/0001-67
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2013
GESTORA : ROSANGELA APARECIDA NERVIS
RELATOR : CONSELHEIRO DOMINGOS NETO
EQUIPE TÉCNICA : ALUÍSIO SIQUEIRA  MATTA  E  JOASSIS TERESO DE 

ARRUDA

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Relator:

Em  atendimento  ao  art.  71,  II,  da  Constituição  Federal,  ao  art.  212  da 

Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar n° 269/2007 e aos arts. 29, 

II  e  149,  V,  da  Resolução  Normativa  nº  14/2007-TCE/MT,  apresenta-se  o  relatório 

conclusivo sobre as contas anuais de gestão da  Prefeitura Municipal de CONTRIGUAÇU, 

com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Para  o  exercício  de  2013,  o  orçamento  atualizado  até  31/08/2013  do 

fiscalizado,  sobre  o  qual  recai  a  expectativa  do  controle,  perfez  o  montante  de  R$ 

25.021.700,00   e  mais  R$  1.163.000,00  estimado  para  o  Instituto  Municipal  de 

Previdência Social.
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Tal  montante  refere-se  aos  valores  das  licitações  no  montante  de  R$ 

4.305.312,83  e  contratos  no  valor  de  R$  6.975.583,86  objetos  de  análises  por 

amostragem no exercício de 2013. Cumpre informar que para os relatórios dos próximos 

exercícios, conforme normatização interna, será informado o VRF de outras áreas objeto 

de análise.

Este relatório foi elaborado no período de 06 a 13/11/2013,  com base nas 

informações prestadas  a  este  Tribunal  de  Contas  por  meio  do  Sistema  Aplic,  dos 

processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão, das 

publicações nos  órgãos oficiais de imprensa municipais,  nas notícias divulgadas pela 

mídia em geral e outras obtidas em inspeção in loco, abrangendo a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e 

economicidade.

A auditoria foi realizada no período de 15 a 19/10/2013 na sede da Prefeitura 

Municipal de Cotriguaçu, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 

015/2013, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à 

Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO
Nome: ROSANGELA APARECIDA NERVIS 

Cargo: Prefeita Municipal

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013
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Nome: ADALBERTO CAZARIM DA SILVA 

Cargo: CONTROLADOR  INTERNO

Período: 01/01/2013  a  31/08/2013

Nome: JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO

Cargo: CONTADOR

Período: 01/01/2013  a  31/12/2013

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão fiscalizado e 

os  critérios  de  materialidade  de  recursos,  relevância  social  e  riscos  associados  ao 

fiscalizado  foram  selecionadas  às  seguintes  áreas  de  gestão  nas  quais  recaíram as 

análises da auditoria.

3.1. Receita 

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada 

de acordo com a legislação pertinente, formulou-se as questões adiante indicadas:

1. Os  valores  da  receita  arrecadada  no  período  analisado  foram  devidamente 

contabilizados, conforme o que determina o art. 57, L. 4.320/64;
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2. Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e efetivamente 

arrecadados. (art. 11, LRF).

Integraram a amostra analisada as receitas de IPTU, ISSQN e Receita da 

Dívida Ativa.

Da  análise  constatou-se  que  foi  estimada  receita  para  o  IPTU  em  R$ 

145.000,00  sendo  arrecadado  até  o  mês  de  agosto/2013  o  valor  de  R$  132.608,30 

correspondente  a  91,45%  enquanto  que  para  o  ISSQN  estimou-se  o  valor  de  R$ 

323.000,00, arrecadando o valor de R$ 190.585,37 , correspondendo a 59,00%.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da 

amostra selecionada:

Analisando  os  valores  constantes  na  Lei  Orçamentária  nº  773/2012  e 

confrontando com o anexo 12 – Balanço Orçamentário do período janeiro a agosto de 

2013, percebeu algumas diferenças nas seguintes receitas: CB 02

TITULO LEI Nº 773/2012 ANEXO 12 – APLIC DIFERENÇA 

Receita Tributaria 1.423.000,00 1.619.000,00 196.000,00

Outras  Receitas 
Correntes

166.000,00 166.030,00 30,00

TOTAL 1.589.000,00 1.785.030,00 196.030,00

3.2. Despesas

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi  realizada de 

acordo com a legislação pertinente, formulou-se as seguintes questões:
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1. Foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas. (art.15 
c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64 ) – JB 01;

                Houve pagamento de juros e multas sobre fatura a favor da Rede Cemat, 

constante da Nota de Empenho Nº 1319 de 06/05/2013, os quais relaciona abaixo:

1.

Unidade 
Consumidora 

Vctº Juros pago 
(a)

Multa paga 
(b)

Total  a+ b UPF`S/MT

8767343 25/07/2013 0,06 3,88 3,94 0,075

13699127 25/07/2013 0,13 7,83 7,96 0,151

6466214 25/07/2013 0,19 11,57 11,76 0,223

TOTAL 0,38 23,28 0,449

Referente a Nota de Empenho de nº 1961 de 02/07/2013.

Referente a Nota de Empenho de nº 1726 de 13/06/2013 

Total  a+ b UPF`S/MT

1886908 25/06/2013 0,46 27,69 28,15 0,535

20265574 25/07/2013 0,04 2,77 2,81 0,053

1885790 25/07/2013 0,48 0,00 0,48 0,009

20265353 25/07/2013 0,29 0,00 0,29 0,005

13053316 25/06/2013 0,31 19,08 19,39 0,368

13114226 25/06/2013 0,42 25,34 25,76 0,489

1886290 25/07/2013 0,06 3,76 3,82 0,072

1889397 25/07/2013 0,17 10,56 10,73 0,203

TOTAL 1,77 61,51 1,734

Referente a Nota de Empenho de nº 13 de 10/01/2013 Total  a+ b UPF`S/MT
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20265647 28/12/2012 0,28 0,79 1,07 0,020

20265400 28/12/2012 0,28 0,79 1,07 0,020

TOTAL 0,56 1,58 0,040

2,223

Constatou-se também que houve pagamentos de multas e atualizações 

monetária à empresa de telefonia OI S/A.

NE DATA DATA 
PGTº 

TELEFONE ATUALIZAÇÃO MULTA/JUROS

1957 01/07/2013 29/07/2013 663527 1002 2,56 10,22

473 09/04/2013 09/04/2013 663527 1145 0,00 13,19

TOTAL 2,56 23,41

TOTAL EM UPF`S/MT 0,47

O Tribunal  de Contas/MT, tem posicionado contrário ao pagamento de 

multas, conforme ficou consignado no Acórdão nº 558/2007, abaixo mencionado:

"O administrador  público tem o dever  de  cumprir  os prazos de pagamento de suas 

obrigações,  inclusive  as  previdenciárias.  Caso  configurada  situação  de  atraso  no 

recolhimento  das  contribuições,  o  pagamento  deverá  ser  feito  pela  administração 

paralelamente  à  adoção  de  providências  para  a  apuração  de  responsabilidades  e 

ressarcimento do erário, sob pena de glosa."

2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores 

aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado. (art. 37, caput, C.F e art. 
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66 da Lei 8.666/93).

3. Os  pagamentos  das  despesas  foram  efetuados  quando  ordenados  após  sua 

regular liquidação; (art. 63, § 2°, L. 4320/64; arts. 55, § 3°, e 73, L. 8.666/93);
4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos inidôneos 

para a sua comprovação; (art. 63, L. 4.320/64); JB 10
- Constatou-se pagamento efetuado a empresa E. D. SEMENSATO COMERCIO E 

TRANSPORTES-ME  o  valor  de  R$  11.600,00  referente  Transporte  Aéreo  de 

paciente entre Contriguaçu a Juina, conforme o que consta na Nota de Empenho 

nº 000580/2013 e 001315/2013. Ocorre que em consulta ao Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica da Receita Federal,  percebe-se que as Atividades Econômicas 

desta  empresa,  trata-se  apenas  de  Material  de  Consumo  e  não  prestação  de 

Serviço de Transporte.

 

5. Não foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão deveria fazê-lo; - DB 
14.

Foi observado a não retenção dos tributos devidos ou calculado de forma 

indevida,  apesar  de  tratar  de  cargo  de  carreira  do  quadro  de  funcionário  efetivo  da 

Prefeitura  Municipal,  foram  contratados  para  prestar  serviços  como  pessoa  física  na 

dotação  33.90.36-30, em razão disso verificou-se que o órgão não vem procedendo a 

retenção obrigatória de determinado tributo, a saber:

1 – Franciele Porcher - Odontóloga

Nota de 
Empenho

Mês/Ref
erencia 

VLR 
BRUTO

TRIBUTOS DEVIDOS/CORRETO TRIBUTOS DESCONTADO

INSS IRRF ISSQN INSS IRRF ISSQN
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000128/2013 Janeiro 3.726,86 409,95 176,93 186,34 409,95 194,15 ,00

000336/2013 Fevereiro 3.478,41 382,62 143,76 173,92 382,62 143,76 ,00

000670/2013 Março 3.726,86 409,95 176,93 186,34 409,95 194,15 ,00

TOTAL 10.932,13 1.202,52 497,62 546,60 1.202,52 532,06 ,00

Em  analise  ao  quadro  demonstrativo  acima  percebe-se  que  foi 

descontado do prestador de serviço um valor a maior de R$ 34,44, referente a IRRF, 

enquanto que deixou de reter o valor de R$ 546,60, referente ao ISSQN, correspondente 

a 10,00 UPF's/MT. 

2 – Jorge kuroski – Transporte Escolar

Nota de 
Empenho

Mês/Ref
erencia 

VLR 
BRUTO

TRIBUTOS DEVIDOS/CORRETO TRIBUTOS DESCONTADO

INSS IRRF ISSQN INSS IRRF ISSQN

000736/2013 Março 4.088,00 449,68 241,62 204,40 89,94 48,90 213,02

001134/2013 - 7.008,00 770,88 924,63 350,40 154,18 334,39 359,02

001233/2013 Maio 6.424,00 706,64 781,70 321,20 141,33 258,44 329,82

001838/2013 Junho 7.135,75 784,93 955,90 356,79 156,99 351,00 365,41

002699/2013 Julho 6.205,00 682,55 728,10 310,25 136,51 229,96 318,87

003033/2013 Agosto 7.446,00 819,06 1.031,83 372,30 163,81 392,96 380,92

TOTAL 38.306,75 4.213,74 4.663,78 1.915,34 842,76 1.615,65 1.967,06

Em  analise  ao  quadro  demonstrativo  acima,  percebe-se  que  foi 

descontado do prestador de serviço um valor a maior de R$ 51,72, referente ao ISSQN, 

enquanto que foi retido a menor referente ao INSS, o valor de R$ 3.370,98, e para o IRRF 

foi recolhido a menor o valor de R$ 3.048,13. 
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3 – Genis Felismina Custodio – Auxiliar de Radiologia

Nota de 
Empenho

Mês/Ref
erencia 

VLR 
BRUTO

TRIBUTOS DEVIDOS/CORRETO TRIBUTOS DESCONTADO

INSS IRRF ISSQN INSS IRRF ISSQN

000130/2013 Janeiro 900,00 99,00 0,00 45,00 99,00 0,00 0,00

000333/2013 Fevereiro 1.000,00 110,00 0,00 50,00 99,00 0,00 0,00

000665/2013 Março 1.100,00 121,00 0,00 55,00 99,00 0,00 0,00

TOTAL 3.000,00 330,00 0,00 150,00 297,00 0,00 0,00

Em  analise  ao  quadro  demonstrativo  acima,  percebe-se  que  foi 

descontado do prestador de serviço um valor a menor de R$ 33,00, referente ao INSS,  

como também não foi retido o valor de R$ 150,00, referente ao ISSQN, correspondente a  

2,75 UPF`s/MT. 

3 – Marcia Mirian Ponce Perreira – Técnico em Enfermagem

Nota de 
Empenho

Mês/Refe
rencia 

VLR 
BRUTO

TRIBUTOS DEVIDOS/CORRETO TRIBUTOS DESCONTADO

INSS IRRF ISSQN INSS IRRF ISSQN

000126/2013 Janeiro 1.834,86 201,83 0,00 91,74 74,78 0,00 0,00

000331/2013 Fevereiro 1.684,86 185,33 0,00 84,24 74,78 0,00 0,00

000663/2013 Março 1.984,86 218,33 4,18 99,24 74,78 0,00 0,00

TOTAL 5.504,58 605,49 4,18 275,22 224,34 0,00 0,00

Em analise ao quadro demonstrado acima, percebe-se que foi descontado 

do  prestador  de  serviço  um valor  a  menor  de  R$  381,15,  referente  ao  INSS,  como 

também não foi retido o valor de R$ 275,22 referente ao ISSQN, correspondente a  5,04 

UPF`s/MT. 
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3.3. Licitações e contratações diretas

No período de janeiro a agosto foram realizados 29 pregões presenciais, 

03 inexigibilidades, 03 dispensas, 02 leilões, 02 convites, 02 tomadas de preços e 03 

adesões à ata de registro de preços, tendo esses procedimentos observado a legislação 

pertinente, exceto, com relação aos convites de nºs. 04 e 07, que não constavam a data 

de  recebimento  pelas  firmas  convidadas,  o  que  impossibilita  saber  se  a  abertura  do 

evento processou dentro do prazo de cinco dias úteis, estabelecido no inciso IV do § 2º , 

do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. Na Tomada de Preços nº 01/2013, não ficou consignado 

em Ata de Abertura e Julgamento, a renúncia do prazo recursal das firmas participantes  

do evento licitatório,  logo,  a homologação procedida em 05/04/2013,  não obedeceu o 

prazo recursal previsto no inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, eis que, não deixou 

transcorrer o prazo acima mencionado, a contar da data da Ata de julgamento.

As  compras  diretas  realizadas  no  órgão  estavam abaixo  do  limite  de 

isenção do procedimento licitatório.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da 

amostra selecionada:
     

1. Os  serviços,  compras  e  alienações  foram  contratados  mediante  processo  de 

licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF) .

2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação. (arts.  

24, 25 e 89, L. 8.666/93) .

3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias 

que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3°, II, da L. 10.520/2002).
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4. Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a 

modalidade de procedimento licitatório  ou promover a dispensa indevidamente? 

(art. 23, § 2°, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011).

5. Nos convites de nºs 04 e 07, não constavam a data do recebimento pelas firmas 

convidadas, impossibilitando saber se a abertura do evento foi dentro do prazo de 

cinco dias úteis, previsto  no inciso IV do § 2º , do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. GB 
13.

6. As compras diretas realizadas pelo órgão estavam dentro do limite de isenção do 

procedimento licitatório.

7. Não foi  obedecido o prazo recursal previsto no inciso I do artigo 109 da Lei nº 

8.666/93, eis que, não deixou transcorrer o prazo de cinco dias acima mencionado,  

a contar da data da Ata de julgamento. GB 13.

3.4. Contratos 

Os contratos administrativos firmados no período examinado, totalizaram 

26 e neles haviam um representante da Administração Pública para acompanhar a sua 

execução, cumprindo a exigência do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

Os  contratos  administrativos  tiveram  os  seus  extratos  publicados, 

satisfazendo assim a exigência do parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8.666/93.

Verificou-se  também  que  não  houve  Termos  Aditivos  efetuados  a 

contratos firmados em exercício anterior e no exercício/2013.
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As  partes  estão  bem  representadas  e  os  seus  objetos  eram  lícitos, 

estando, portanto, dentro das formalidades legais.

Todavia, no contrato Nº 03/2013, de locação de uma casa residencial para 

uso como abrigo  transitório,  para  a Secretaria  de  Assistência  Social,  no  valor  de  R$ 

6.780,00, não foi  procedida avaliação do imóvel,  bem como verificado se o valor está 

dentro do fixado no mercado, contrariando o inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93.

Foi  relacionado  no  APLIC,  vários  contratos  de  exercício  anteriores, 

colocados  ali  indevidamente,  contudo,  verificou-se  que  não  fora  feito  nenhum 

empenhamento a esses contratos no exercício de 2013.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da 

amostra selecionada:

1. A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. 

(art. 67 da Lei 8.666/93) .

2. O objeto do contrato foi executado nos termos previamente estipulados.

3. As partes estavam bem representadas e seus objetos lícitos.

3.5. Encargos Previdenciários

O  órgão  vem  retendo  e  procedendo  o  pagamento  das  contribuições 

previdenciárias,  tanto  dos  seus  funcionários  efetivos  que  fazem parte  da  previdência 
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própria,  como também do Regime Geral  de  Previdência,  referente  aos ocupantes  de 

cargos comissionados nos termos  do artigo 40 da Constituição Federal.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência 

geral e/ou própria. (art. 40, CF).

2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou 

própria. (art. 40, CF).

3. As  quotas  de  contribuição  previdenciária  descontadas  dos  segurados  foram 

repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF).

3.6. Dívida ativa

A dívida ativa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei nº 4.320/64, são os 

créditos da fazenda pública, constituídos e não cobrados ou não recolhidos no exercício.

Em assim sendo, a equipe técnica deixa de informar esse quesito, tendo em vista 

o não exaurimento do exercício examinado.

3.7. Restos a pagar

A  equipe  técnica  deixa  de  informar  esse  quesito  em  razão  do  não 

encerramento do exercício/2013.
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3.8. Educação
Os gastos na área educacional foram aplicados dentro do objetivo previsto 

no artigo 212 da Constituição Federal, ou seja, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra 

selecionada:

1.  Foram constatadas  despesas custeadas com recursos  próprios  classificadas 

com à manutenção e desenvolvimento do ensino.  (art. 212, CF).

2. Foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas  à 

manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais 

da educação. (art. 60, ADCT).

3.  Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados 

integralmente na finalidade. (arts 8°, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 

5°, L. 8.666/93).

3.9. Saúde

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada 

de acordo com a legislação pertinente, formulou-se :

1. Não  foram constatadas  despesas  classificadas  impropriamente  em  ações  e 

serviços públicos de saúde. (art. 77/ADCT e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 

141/2012 );

2. Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados 

integralmente na sua finalidade. (arts. 8°, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 
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116, § 5°, L. 8.666/93).

3.10. Bens (imóveis e móveis)

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo 

com a legislação pertinente, formulou-se:

1. Há controle  dos  custos  de  manutenção  de  veículos  e  equipamentos  de  forma 

individualizada.

2. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens 

permanentes; (arts 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);

3.11. Prestação de contas

Com o  objetivo  de  se  avaliar  se  a  prestação  de  contas  ao  TCE-MT no 

exercício de 2013, ocorreu conforme a legislação pertinente, formulou-se adiante:

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados intempestivamente 

ao TCE/MT; (art. 70, CF; e art. 184,  Res. n° 14/07- TCE/MT).

Competência Recebido em Prazo legal Protocolo

Carga Inicial 02/04/2013 10/03/2013 350176/2013

Janeiro 26/04/2013 28/02/2013 358487/2013

Fevereiro 13/05/2013 30/03/2013 361607/2013
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Março 23/05/2013 30/04/2013 362697/2013

Abril 03/07/2013 31/05/2013 371971/2013

Maio/2013 12/07/2013 30/06/2013 372820/2013

Junho/2013 23/08/2013 31/07/2013 379603/2013

Cumpre destacar os achados relativos a intempestividade no envio de informações e 

documentos ao TCE-MT,  já foram objeto de  representação interna, nos termos da Resolução Normativa 

TCE nº 17/2010.

3.12. Sistema de Controle Interno

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a 

legislação pertinente, formulou-se: 

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao 

Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou 

prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. 

(art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução 

Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);

2. Não  foi  constatada  omissão  do  responsável  pela  Unidade  de  Controle  Interno  em 

comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 

74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa 

TCE/MT 14/2007);

3. As normas de rotinas e procedimentos  de controle interno estão sendo implantadas conforme o 
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cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007. 

4. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, 

controle e contabilização das operações.

5.  Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

Recomenda-se ao Controlador  Interno para  que peça a exclusão dos contratos  de 

prestação de serviço de anos anteriores da relação de contrato contante do sistema APLIC, ano de 2013, 

aprimorando o sistema de controle de consumo de combustíveis e peças dos veículos. 

3.13. Outros aspectos relevantes
               Constatou-se que o Executivo não encaminhou o cronograma de implantação da  

Nova Contabilidade, conforme determina a Resolução Normativa nº  03/2012. 

    Foi verificado que os funcionários da área de saúde vem recebendo insalubridade 

no percentual de 12%, sem, entretanto, ter a comprovação do Laudo Pericial  feito por 

médico competente, registrado no Ministério do Trabalho, atestando que as atividades 

laborais exercidas no órgão são prejudiciais as suas saúde, não estabelece o grau, se no  

mínimo, médio ou máximo,  conforme determina a norma regulamentadora de segurança 

– NR-15, cujas pessoas beneficiadas estão relacionadas abaixo:

a) Agente de serviço de saúde -  Cristiani Cecília Schons;

b) Assistente técnico em saúde – Elias Barbosa Silva;

c) Agente Administrativo - Fabíula Dessoy;

d) Especialista em saúde – Gabriela Silva França;

e) Auxiliar técnico em saúde – Julia Moreira Tosta;

f) Auxiliar Administrativo – Regiane Dias Batista.
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As contas de gestão de exercícios anteriores, foram julgadas regulares com 

recomendações e determinações proferida pelo TCE/MT, a serem cumprida em 2013.

Cumpre esclarecer que o gestor atual do Município de Cotriguaçu não  foi do 

exercício anterior. 

4. BENEFÍCIOS DO CONTROLE EXTERNO EFETIVADOS DURANTE O EXERCÍCIO

A Resolução Normativa TCE nº 9/2013, dispôs, entre outros assuntos que, a 

partir  das contas do exercício de 2013,  devem ser  relatados os benefícios efetivados 

durante o acompanhamento concomitante realizado ao longo do exercício  fiscalizado.

A  equipe técnica deixa de mencionar os benefícios alcançados durante o 

acompanhamento simultâneo, face não ter sido este município contemplado para essa 

atividade.

5. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

Nº Decisão TCE Determinação Situação Verificada

1 5.239/2013 Determinar ao Sr. Damião Carlos 
de  Lima,  que  envie  a  este 
Tribunal  o  comprovante  de 
ressarcimento  do  valor  de  R$ 
432,47, no prazo de 60 dias, ou, 
caso  isso  não  ocorra  que  seja 
feito  o  divido  ressarcimento  aos 
cofres  públicos  municipais  de 
conformidade  com  a  Resolução 

Não  foi  cumprida  ainda  essa 
determinação.
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Normativa nº 02/2013, afastar as 
irregularidades  constantes  nos 
subitens 4.1, 5.1, 7.2, 9.1, 10.1 e 
13.1,  todas  constantes  da 
fundamentação  do  voto  do 
Relator e, por fim, nos termos do 
artigo  75,  III,  da  Lei 
Complementar nº 269/2007, c/c o 
artigo  289,  II,  da  Resolução 
14/2007,  com  a  nova  redação 
dada  pela  Resolução  Normativa 
nº 17/2010, 

2 5.239/2013 Aplicar ao Sr.  Damião Carlos de 
Lima,  a  multa  no  valor 
correspondente  a  44  UPFs/MT 
em virtude das irregularidades de 
natureza  grave  praticadas  nos 
subitens  3.1,  6.1,  8.1  e  11.1; 
aplicar  ao  Sr.  João  Francisco 
Pereira  Neto,  a  multa  no  valor 
correspondente  a  11  UPFs/MT 
em  razão  da  irregularidade  do 
subitem 11.1, todas constantes da 
fundamentação  do  voto  do 
Relator, cujas multas deverão ser 
recolhidas, pelos interessados, ao 
Fundo  de  Reaparelhamento 
Modernização  do  Tribunal  de 
Contas  do  Estado  de  Mato 
Grosso, como preceitua a Lei nº 
8.411/2005,  com  recursos 
próprios, no prazo de 60 dias.

Não  foi  cumprida  ainda  essa 
determinação.

3

Nº Decisão TCE Recomendações Situação Verificada

1 5.239/2013 Cumpra a Lei nº 8.666/1993- com 
relação  a  correta  formalização 
dos contratos .

Essa situação foi regularizada.
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2 5.239/2013 Observe o disposto na alínea “ c” 
do inciso II do artigo 65 da Lei nº 
8.666/93 e os artigos 62 e 63 da 
Lei nº 4.320/64

Essa situação foi regularizada.

3 5.239/2013 Oriente  os  responsáveis  pelos 
registros contábeis da Prefeitura, 
de  acordo  com  os  artigos  83  a 
106 da Lei nº 4.320/64, para que 
não haja inconsistências e futuras 
sanções.

Não   regularizada,  eis  que,  ainda 
consta  divergência  entre  valores 
constante na LOA, com o constante 
no anexo 12.

4 5.239/2013 Aprimore e capacite o sistema de 
controle  interno da Prefeitura  de 
Cotriguaçu, de modo a identificar 
falhas e corrigi-las oportunamente 
para  o  desempenho  eficaz 
cumprimento  do  disposto  no 
artigo 74 da Constituição Federal 
c/c o artigo 76, da Lei nº 4320/64 
e  Resolução  Normativa  nº 
01/2007 deste Tribunal. 

Não  houve  ainda  no  sistema  de 
controle  interno  da  Prefeitura  o 
aprimoramento  e  capacitação  para 
identificar falhas e corrigí-las.

6. DENÚNCIAS

Até o  período analisado, não foram apresentadas ao TCE-MT denúncias 

contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

7. REPRESENTAÇÕES

Até  o  período  analisado,  foram  apresentadas  ao  TCE/MT  as  seguintes 

representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo administrador 

ou responsável:
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N° Processo Tipo Objeto Situação Resumo da Decisão 

64475/2013 interna Descumprimento  do 
prazo  de  envio  de 
documentos  e 
informações  até  o  3º 
quadrimestre de 2012

Em tramitação Ainda não houve decisão. 

67288/2013 Interna Descumprimento  do 
prazo  de  envio  de 
documentos  e 
informações  de 
01/01/2012  até 
31/12/2012, 
representação elaborada 
pela secex

Em tramitação Ainda não houve decisão.

228443/2013 Interna Representação proposta 
pela  secex  de  atos  de 
pessoal  referente  atos 
tidos  c  omo 
irregulares/ilegais  em 
nomeação de servidor 

Em tramitação Ainda não houve decisão.

240222/2013 Interna Descumprimento  do 
prazo  de  envio  de 
documentos  e 
informações  até  1  e  2 
quadrimestres/2013.

Em tramitação Ainda não houve decisão.

253251/2013 Interna Descumprimento  do 
prazo  de  envio  de 
documentos  e 
informações  até  1  e  2 
quadrimestre 2013

Em tramitação  Ainda não houve decisão.

8. TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não houve Tomada de Contas. 
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9. CONCLUSÃO PRELIMINAR

Apresentam-se,  a  seguir,  as  irregularidades  com  os  seus  respectivos 

responsáveis  relativas  às  amostras  analisadas  no  período,  para  fins  de  citação,  nos 

termos do §1º do art. 256 RITCE/MT: 

9.1  -  Irregularidades  de  responsabilidade  do Sr.   JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO – 
Contador.

IRREGULARIDADES GRAVE

9.1.1 –  CB  02  –  Registro  contábeis  incorretos  sobre  fatos  relevantes, 
implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 
4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

Os valores  registrados na Lei  Orçamentária  do  município  nº  773/2012,  não 

conferem com os valores lançado no Anexo 12 – APLIC. Item 3.1;

9.2  –  Irregularidades  de  responsabilidade  da  Srª.  ROSANGELA  APRARECIDA 
NERVIS – Prefeita Municipal. 

IRREGULARIDADES GRAVES

9.2.1 – JB 01 - Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e 
lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 
nº 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação especifica).

Houve pagamento de juros e multas a favor da empresa Rede Cemat e  OI 

totalizando 2,693 UPF`s/MT. Item 3.2.1.
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9.2.2 – JB 10 . Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1º 
e 2º, da Lei nº 4.320/1964).

Pagamento  efetuado  a  empresa  E.  D.  SEMENSATO  COMERCIO  E 

TRANSPORTES-ME no valor de R$ 11.600,00 através de nota fiscal de consumo e não 

de prestação de serviços. Item 3.2-4.

9.2.3 – DB 14 . Não-retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-
lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.

Deixou de reter da prestadora de serviços Franciele  Porcher o valor  de R$ 

546,60, correspondente a 10,00 UPF´s/MT, referente a ISSQN. 

Deixou de reter do prestador de serviços Jorge Kuroski o valor de R$ 3.370,98 

para o INSS e de R$ 3.048,13 para o IRRF. 

Deixou de reter do prestador de serviços Genis Felismina Custodio o valor de 

R$ 33,00 para o INSS e de R$ 150.00 para o ISSQN correspondente a 2,75 UPF´s/MT. 

Deixou de reter do prestador de serviços Marcia Mirian Ponce Perreira o valor 

de R$ 381,15 para o INSS e de R$ 275,22 para o ISSQN correspondente a 5,04 UPF

´s/MT. Histórico constante no item 3.2-5 

9.2.4 – GB 13 . Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 
8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).

             Nos convites de nºs 04 e 07, não constavam a data do recebimento pelas firmas  

convidadas, impossibilitando saber se a abertura do evento foi dentro do prazo de cinco 

dias úteis, previsto  no inciso IV do § 2º , do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. item 3.3-5.
          Não foi obedecido o prazo recursal previsto no inciso I do artigo 109 da Lei nº  

8.666/93, eis que, não deixou transcorrer o prazo de cinco dias acima mencionado, a 
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contar da data da Ata de julgamento. Item 3.3-7.

IRREGULARIDADE NÃO CLASSIFICADA NA RESOLUÇÃO Nº 17/2010
9.2.5– Não avaliação de locação de imóvel, contrariando o inciso X, do artigo 24 da 
Lei nº 8.666/93. Item 3.4.
 No contrato Nº 03/2013, de locação de uma casa residencial  para uso 

como abrigo transitório, para a Secretaria de Assistência Social, no valor de R$ 6.780,00, 

não foi procedida avaliação do imóvel, bem como verificado se o valor está dentro do 

fixado no mercado, contrariando o inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

9.2.6 – Ausência de Laudo Pericial para pagamento de insalubridade, contrariando a 
Norma Regulamentadora de Segurança NR-15. Item 3.13.

Foi  verificado  que  os  funcionários  da  área  de  saúde  vem  recebendo 

insalubridade  no  percentual  de  12%,  sem,  entretanto,  ter  a  comprovação  do  Laudo 

Pericial  feito por médico competente, registrado no Ministério do Trabalho, atestando que 

as atividades laborais exercidas no órgão são prejudiciais as suas saúde, mesmo porque 

não estabelece em que grau, se no mínimo, médio ou máximo,  conforme determina a 

norma regulamentadora de segurança – NR-15.

9.2.7 –  Deixou  de  enviar  o  cronograma  de  implantação  da  Nova 
Contabilidade. Item 3.13.
 Constatou-se  que  o  Executivo  não  encaminhou  o  cronograma  de 

implantação  da  Nova  Contabilidade,  conforme  determina  a  Resolução  Normativa  nº 

03/2012.                                     

É o relatório.
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SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUINTA RELATORIA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em Cuiabá, 19 de novembro 

de 2013. 

     Aluísio Siqueira  Matta                                                 Joassis Tereso de Arruda
      Auditor Público Externo Técnico de Controle Público Externo
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ANEXOS

Anexo I. Responsáveis pelas irregularidades

Nome: ROSANGELA APARECIDA NERVIS

Cargo: PREFEITA

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013

RG: 1030708-5 - SJ/MT

CPF: 769.037.371-20

Endereço: Travessa Beija Flor nº 16, Centro

Fone: (66) 8404-7713

E-mail: Rosangelanervis@hotmail.com

Nome: JOÃO FRRANCISCO PEREIRA NETO

Cargo: CONTADOR

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013

RG:
CRC 008209/O-6 MT

CPF: 615.555.921-04

Endereço: Rua Dorvalino Balestrin nº 06, CENTRO

Fone: (66) 3555-1224

E-mail: prefcotriguacu@gmail.com

Nome: ADALBERTO CAZARIM DA SILVA 

Cargo: CONTROLADOR INTERNO

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013

RG: 20671385-SSP/MT

CPF: 029.458.551-60

Endereço: Av. Geneci Castanha nº 54 - CENTRO

Fone: (66) 9226-5639

E-mail: adalberto-cazarim@hotmail.com
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