
 
PROCESSO TC 000990/2016 

ORIGEM: Controladoria Geral do Estado 

ASSUNTO: Contas Anuais de Secretaria Estadual 

INTERESSADO: Adinelson Alves da Silva 

UNID. DE AUDITORIA: 4ª Coordenadoria de Controle e Inspeção 

ADVOGADO(S): Não há 

PROCURADOR: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer N° 1105/2019  

RELATOR: Conselheiro Clóvis Barbosa de Melo 

 

DECISÃO TC -  20788        PLENO 

  
EMENTA – Prestação de Contas da da 
Controladoria Geral do Estado, exercício de 2015. 
Falhas sanadas ao longo da instrução. 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 10 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, referentes ao exercício de 2015, de 

responsabilidade do Senhor Adinelson Alves da Silva, dando-lhe quitação, nos 

termos do art. 43, inciso I, da Lei Orgânica da Casa, 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, Carlos 

Pinna de Assis, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho, 

Conselheiro Substituto Rafael Sousa Fonseca, presente o Procurador-Geral João 

Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, do Ministério Público Especial. 
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                SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

SERGIPE, Aracaju, em 14 de novembro 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 

 

Trata-se de Processo decorrente da Prestação de Contas da Controladoria 

Geral do Estado, referentes ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. 

Adinelson Alves da Silva, apresentadas tempestivamente a este Tribunal. 

 

No Relatório de Prestação de Contas nº 07/2019, a 4ª Coordenadoria de 

Controle e Inspeção (4ª CCI) detectou falha quanto à disponibilidade financeira 

insuficiente para suprir as despesas de restos a pagar no valor de R$ 13.742,42 (treze 

mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme fls. 296 a 

302 da peça unificada.  

 

Devidamente citado, o responsável apresentou defesa rebatendo a 

inconsistência apresentadas pela equipe técnica, anexando documentação no intuito de 

comprovar o alegado.  

 

Asseverou que, por força da Lei n° 192/2010, os saldos dos créditos 

financeiros providos durante o exercício financeiro e não utilizados pelos Órgãos e 

Entidades, até 31 de dezembro do mesmo exercício, serão automaticamente cancelados 

e revertidos ao Tesouro Estadual, como Recursos Ordinários, a fim de justificar a 

disponibilidade financeira de R$ 0,00 (zero) em contas bancárias. 

 

Defendeu, ainda, que o valor de “R$ 13.742,42 de Restos a Pagar referem-se 

a contribuições previdenciárias (Obrigações Patronais), do mês de dezembro de 2015, 

devidas ao INSS e que venceram só no exercício de 2016, cujo pagamento ocorreu no 

dia 20 de janeiro de 2016, por meio da Ordem Bancária n° 2016OB0000U com os 

recursos financeiros que ficaram na posse da SEFAZ, de modo que o direito do credor 

ficou resguardado, consoante Lei Complementar 192/2010”. 
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Dessa maneira, pleiteou que a Prestação de Contas Anual da Controladoria-

Geral do Estado do exercício de 2015 fosse tida como REGULAR, dando-se plena 

quitação ao Interessado.  

 

Ao analisar a peça defensiva, a CCI oficiante concluiu que a argumentação e 

os documentos trazidos elidiram as falhas apresentadas no relatório e ao final 

manifestou-se pela regularidade das contas em apreço. 

 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial, por seu Procurador 

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, no Parecer de nº 1105/2019, opinou pela 

regularidade das Contas Anuais da Controladoria Geral do Estado, referente ao período 

analisado, ratificando os argumentos levantados pela 4ª CCI. 

 

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

julgamento, sendo a parte cientificada da inclusão em pauta por meio de intimação 

publicada no Diário Oficial Eletrônico da Corte.  

 

É o Relatório. 
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VOTO 

 

Cuidam os autos das Contas Anuais da Controladoria Geral do Estado, 

referentes ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. Adinelson Alves 

da Silva. 

 

Primeiramente é de se pontuar que, da análise dos autos, foi possível 

observar que as contas foram apresentadas dentro do prazo legal, de acordo com o 

inciso I do artigo 41 da Lei Complementar n° 205/2011, e encontram-se devidamente 

instruídas com a documentação exigida pela Lei Federal n° 4.320/64, bem como pelas 

normas desta Casa. 

 

Quanto ao mérito, ressalto que, após análise do processo e exame dos 

documentos colacionados pela defesa, a falha inicialmente apontada no tocante à 

disponibilidade financeira insuficiente para suprir as despesas de restos a pagar no valor 

de R$ 13.742,42 (treze mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois 

centavos) foi devidamente sanada pelo gestor, conforme disposto em manifestação 

técnica da 4ª CCI (Parecer Técnico nº 237/2019), inexistindo qualquer mácula que possa 

contaminar o exercício. 

 

Isso porque, consta nos autos, mais especificadamente às fls. 311/312, a 

ordem de pagamento, através do I-GESP, das contribuições previdenciárias (Obrigações 

Patronais) do mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 13.742,42 (treze mil, setecentos 

e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). 

 

Somado ao fato de que disponibilidade financeira de R$ 0,00 (zero) em contas 

bancárias no fim do exercício financeiro de 2015 é decorrente do que dispõe a Lei n° 

192/2010, posto que, conforme artigo art. 2°, §1°, “os saldos dos créditos financeiros 

providos durante o exercício financeiro e não utilizados pelos Órgãos e Entidades, até 
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31 de dezembro do mesmo exercício, serão automaticamente cancelados e revertidos 

ao Tesouro Estadual, como Recursos Ordinário”, razão pela qual entendo sanada a 

irregularidade outrora apontada.  

 

Desse modo, acolho in totum a conclusão da Coordenadoria Oficiante e o 

opinativo exarado pelo Parquet Especial, os quais manifestaram pela regularidade das 

contas analisadas, tendo em vista que a documentação apresentada pelo interessado 

foi capaz de sanar a falha apurada no Relatório inicial. 

 

Oportunamente, apenas por registro, esclareço que houve um pequeno 

equívoco material no Parecer Técnico de n° 237/2019 da 4ª CCI, fls. 316/317, que fez 

constar o ano de 2014 como o período analisado1, apesar de estar fundamentado nas 

informações trazidas no processo em aqui análise, ou seja, nas Contas Anuais da 

Controladoria Geral do Estado, referente ao exercício financeiro de 2015.  

 

Ante todo o exposto, acompanhando os posicionamentos da 4ª CCI e do 

Parquet Especial, sou pela REGULARIDADE das contas anuais da Controladoria 

Geral do Estado, referentes ao exercício de 2015, de responsabilidade do Senhor 

Adinelson Alves da Silva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 43, inciso I, da 

Lei Orgânica da Casa. 

 
Pela regularidade. É como voto. 

 

 
Clóvis Barbosa de Melo 

Conselheiro Relator 
 

                                                 
1 Ante o exposto, a resposta ofertada pelo Interessado foi capaz de sanar a irregularidade inicialmente 
apontada no item 4.2.2 “b, razão pela qual opina-se pela REGULARIDADE das contas da Controladoria 
Geral do Estado, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Adinelson Alves da Silva com 
fulcro no art. 43, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011. 


