
 
PROCESSO TC 009337/2017 

ORIGEM: Controladoria Geral do Estado de Sergipe 

ASSUNTO: Contas Anuais de Secretaria  

INTERESSADOS: Adinelson Alves da Silva (01/01/2016 a 09/05/2016) 

Eliziário Silveira Sobral (09/05/2016 a 31/12/2016) 

UNIDADE DE AUDITORIA: 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção 

ADVOGADO: Não consta nos autos 

PROCURADOR: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer n° 145/2019 

RELATOR: Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo 

   

DECISÃO TC -  20721        PLENO 

  
EMENTA - Contas Anuais de Secretarias de 
Estado. Controladoria Geral do Estado de Sergipe. 
Falhas formais apontadas inicialmente e sanadas 
na oportunidade da defesa. Pela regularidade das 
contas. 

 

DECISÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os Conselheiros 

do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em Sessão Plenária realizada no dia 03 de 

outubro de 2019, sob a presidência do Senhor Conselheiro Ulices de Andrade Filho, por 

unanimidade de votos, julgar pela REGULARIDADE das Contas Anuais da 

Controladoria Geral do Estado de Sergipe, referentes ao exercício financeiro de 

2016, sob responsabilidade dos senhores Adinelson Alves da Silva (01/01/2016 a 

09/05/2016) e Eliziário Silveira Sobral (09/05/2016 a 31/12/2016). Ainda, determino a 

juntada da presente decisão às Contas Anuais da Secretaria de Estado da Fazenda 

– SEFAZ do ano de 2016 (processo TC 009281/2017 de relatoria do Conselheiro 

Carlos Pinna de Assis), para que os apontamentos sob sua responsabilidade 

possam ser nelas analisados, nos termos do voto do eminente Conselheiro Relator.  

 

Participaram do julgamento os Conselheiros Ulices de Andrade Filho – 

Presidente, Clóvis Barbosa de Melo – Relator, Carlos Alberto Sobral de Souza, Luiz 

Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho, Conselheiro Substituto 
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Rafael Sousa Fonseca, presente o Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira 

de Mello, do Ministério Público Especial. 

 

                SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

SERGIPE, Aracaju, em 17 de outubro de 2019. 

                

 PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

 
 

Ulices de Andrade Filho 
Conselheiro Presidente 

 
 
 
 

Clóvis Barbosa de Melo 
Conselheiro Relator 

 
 
Fui presente: 
 
 

João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello 
Procurador-Geral 
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RELATÓRIO 
 

O presente processo trata da prestação de contas anuais da Controladoria 

Geral do Estado de Sergipe, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a 

responsabilidade dos senhores Adinelson Alves da Silva (de 01/01/2016 a 09/05/2016) 

e Eliziário Silveira Sobral (de 09/05/2016 a 31/12/2016), apresentada tempestivamente, 

estando de acordo com o quanto estabelecido nas normas pertinentes, notadamente o 

art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011. 

 

Encaminhados os autos à 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção – 4ª CCI, 

esta, ao fazer a análise orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do período, erigiu 

o Relatório de Contas Anuais nº 09/2019 (fls 155/162) e o Parecer Complementar nº 

15/2019 (fls. 166/167), tendo constatado, ao final, a ocorrência das seguintes falhas e/ou 

irregularidades: 

 

 Na gestão do Sr. Adinelson Alves da Silva (de 01/01/2016 a 09/05/2016): 

- Ausência do quadro das compensações e do superávit/déficit financeiro; 

- Ausência do fluxo de caixa. 

 

 Na gestão do Sr. Eliziário Silveira Sobral (de 09/05/2016 a 31/12/2016): 

- Disponibilidade financeira insuficiente para suprir as despesas com restos a 

pagar; 

- Ausência do quadro das compensações e do superávit/déficit financeiro; 

- Ausência do fluxo de caixa; 

- Ausência de declaração de imposto de renda. 

 

Sobre tais apontamentos, os gestores foram devidamente citados através dos 

Mandados de Citação nºs 94/2019 (fl. 170) e 95/2019 (fl.171). O Senhor Adinelson Alves 

da Silva apresentou alegações de defesa às fls. 174/181, e o Senhor Eliziário Silveira 
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Sobral às fls. 185/234. Nestas peças, ambos carrearam os argumentos e documentos 

que julgavam pertinentes a elidir os questionamentos feitos pelo órgão técnico desta 

Corte. 

 

Ato contínuo, o feito foi encaminhado novamente à 4ª CCI que, por meio do 

Parecer Complementar nº 26/2019 (fls. 238/240), entendeu como sanadas as 

irregularidades apontadas anteriormente, opinando assim pela regularidade das Contas 

de todo o período analisado. 

 

De posse dos autos, o Ministério Público de Contas, na figura do Procurador 

João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, por meio do Parecer nº 145/2019 (fls. 

244/249), acompanhou integralmente o entendimento da 4ª CCI e opinou pela 

regularidade das Contas em apreço. 

 

Encerrada a instrução, os autos vieram-me conclusos para o presente 

julgamento, sendo as partes cientificadas da respectiva sessão por meio de intimação 

publicada no Diário Oficial da Casa. 

 

É o relatório. 
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VOTO DO RELATOR 

 

Versam os autos sobre a prestação de contas anuais da Controladoria Geral 

do Estado de Sergipe, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade 

dos senhores Adinelson Alves da Silva (de 01/01/2016 a 09/05/2016) e Eliziário Silveira 

Sobral (de 09/05/2016 a 31/12/2016). 

 

Conforme já relatado, as manifestações técnicas da 4ª Coordenadoria de 

Controle e Inspeção identificaram, inicialmente, algumas falhas e/ou irregularidades 

acerca da gestão dos responsáveis, razão pela qual ambos foram citados para, 

querendo, apresentarem Defesa. 

 

Através do Protocolo TC 004281/2019 (fls. 173/178), o Senhor Adinelson da 

Silva alegou que desde o Decreto Estadual 28.830/12 a implantação e operacionalização 

do Sistema Integrado de Gestão Pública (i-GESP) ficou sob a responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ. Ainda aduziu que, considerando que a 

implantação do PCASP/NCASP se deu no ano de 2015, não havia sido possível 

desenvolver demonstrações de fluxo de caixa ou os quadros financeiros questionados 

pela CCI já para serem apresentados em 2016. Tais argumentos, logo, foram aptos a 

afastar os apontamentos e sanar as irregularidades.  

 

A Defesa do Senhor Eliziário Sobral foi protocolada nesta Corte sob o nº 
005730/2019. Sobre a insuficiência de restos a pagar e as ausências de 
documentos financeiros/contábeis relativos à gestão, o Interessado 
alegou também a competência da SEFAZ para os respectivos 
esclarecimentos, nos termos do artigo 41 e 44, inciso I, da Lei n° 
4.483/2001:Art. 41. A Superintendência de Finanças Públicas – 
SUPERFIP, órgão operacional diretamente vinculado ao Secretário de 
Estado da Fazenda, tem por competência administrar as finanças 
públicas do Estado, através da gestão financeira do Tesouro, da 
contabilidade, do processamento da despesa, e do gerenciamento da 
dívida, visando o equilíbrio fiscal das contas públicas, sendo dirigida por 
portador de diploma de nível superior, ocupante de cargo de provimento 
em comissão de Superintendente de Finanças Públicas. (grifei) 
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(...) 
Art. 44. Compete, exclusivamente, à Gerência-Geral de Controle 
Financeiro - GERCONF: 
I - gerenciar as finanças do Estado, por meio da administração da 
Conta do Tesouro, inclusive da Conta Única, através do 
acompanhamento e controle da disponibilidade financeira, da receita 
própria e dos repasses de recursos aos órgãos da Administração Pública 
Estadual em geral; (grifei) 

  

Para sanar o apontamento sobre a ausência de declaração de imposto de 

renda, fez-se a juntada do documento.  

 

Logo, percebe-se que os ex-gestores foram capazes de apresentar toda a 

documentação pertinente ao caso, no tempo hábil conferido para tanto, o que demonstra 

não só a higidez do compromisso com a prestação de contas, corolário que é do Estado 

Democrático de Direito, como também com os mandamentos desta Corte.  

 

Ante o exposto, acompanho as conclusões dos órgãos técnicos desta 

Corte, sou pela REGULARIDADE das Contas Anuais da Controladoria Geral do 

Estado de Sergipe, referentes ao exercício financeiro de 2016, sob 

responsabilidade dos senhores Adinelson Alves da Silva (01/01/2016 a 09/05/2016) 

e Eliziário Silveira Sobral (09/05/2016 a 31/12/2016).  

 

Ainda, determino a juntada da presente decisão às Contas Anuais da 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ do ano de 2016 (processo TC 

009281/2017 de relatoria do Conselheiro Carlos Pinna de Assis), para que os 

apontamentos sob sua responsabilidade possam ser nelas analisados. 

 

Pela regularidade das contas anuais. É como voto. 

 
 

Clóvis Barbosa de Melo 
Conselheiro Relator 


