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O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, Órgão de 

estatura constitucional, previsto nos arts. 130 da Constituição da República e 150 da 
Constituição do Estado de Alagoas, com sede na Av. Fernandes Lima, nº 1.047, Farol, 
Maceió, Alagoas, por meio de sua Procuradora que esta subscreve, vem, 
respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos termos dos arts. 74, § 2º, c/c 75 da 
Constituição da República, 98, parágrafo único, da Constituição Estadual, 42 e segs. da 
Lei Estadual nº 5.604/94 e 190 e segs. do Regimento Interno do TCE/AL, ofertar 
 
 

REPRESENTAÇÃO 
 
 

em face dos gestores e ex gestores dos Poderes Executivo e Legislativo municipais 
vinculados ao Grupo IV de Fiscalização – Biênio 2013/2014: 
 
I. Prefeitura Municipal de Craíbas: Sr. Bruno Albuquerque de Farias Santos, atual 
Gestor, inscrito no CPF sob o nº 04855467448, com endereço na Rua Pedro Gama, 122 
– Centro, Craíbas – AL, CEP 57320-000, e Sr. Edielson Barbosa Lima, Gestor antecessor, 
inscrito no CPF sob o nº 49652320463, com endereço residencial, conforme dados do 
SICAP, na Rua Boa Vista, 82, Centro, Craíbas, CEP 57320-000; 
 
II. Câmara Municipal de Craíbas: Sr. Joel Pereira Nunes, atual Gestor reconduzido, 
inscrito no CPF sob o nº 21090378491, com endereço na Rua Manoel Antônio de Jesus, 
26, Craíbas, CEP 57320-000; 
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III. Prefeitura Municipal de Dois Riachos: Sra. Rozineide Barbosa de Araújo Camilo, 
atual Gestora reeleita, inscrita no CPF sob o nº 72347880420, com endereço na 
Avenida Miguel Vieira Novaes, s/n – Centro, Dois Riachos – AL, CEP 57560-000; 
 
IV. Câmara Municipal de Dois Riachos: Sr. Jorge Ferreira SIlva, atual Gestor, inscrito no 
CPF sob o nº 38243318453, com endereço na Avenida Miguel Vieira de Novaes, 121, 
Centro, Dois Riachos – AL, CEP 57560-000, e Sr. Damião Tenório da Silva, Gestor 
antecessor, inscrito no CPF sob o nº 90326989404, com endereço residencial, 
conforme dados do SICAP, na Rua João Macena Oliveira, 121, Centro, Dois Riachos, 
CEP 57560-000; 
 
V. Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano: Sr. Fábio Rangel Nunes de Oliveira, atual 
Gestor, inscrito no CPF sob o nº 03842435410, com endereço na Rua José Alexandre, 
155 – Centro, Girau do Ponciano – AL, CEP 57360-000, e Sr. David Ramos de Barros, 
Gestor antecessor, inscrito no CPF sob o nº 00750460407, com endereço residencial, 
conforme dados do SICAP, na Fazenda Progresso, s/n, Zona Rural, Girau do Ponciano, 
CEP 57360-000; 
 
VI. Câmara Municipal de Girau do Ponciano: Sr. José Lima Maurício, atual Gestor, 
inscrito no CPF sob o nº 80444806415, com endereço na Rua Manoel João Neto, s/n, 
Centro, CEP 57360-000, e Sr. Alexandre Nascimento de Brito, Gestor antecessor, 
inscrito no CPF sob o nº 53356071491, com endereço residencial, conforme dados do 
SICAP, na Rua Estudante José de O. Leite, 804, Ouro Preto, Arapiraca, CEP 57301-060, 
 
em razão dos fatos e fundamentos que se seguem. 

 
 

I. Dos Fatos 

 
 

A presente Representação deriva do procedimento investigativo PI nº 
0024/2014 (convertido a partir do PO 008/2014), originado de expediente 
encaminhado pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, pelo qual dada 
ciência acerca das providências tomadas nos autos do Processo TCE nº 10413/2013, 
relativo ao controle empreendido sobre o cumprimento da Instrução Normativa 
03/2011, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e coordenação do 
Sistema de Controle Interno nos municípios alagoanos. 
 
 Verificado o transcurso de considerável lapso temporal desde o fim do prazo 
estabelecido pela referida Instrução Normativa para a criação e implantação do 
Sistema de Controle Interno pelos Municípios (30.06.2012), o Exmo. Procurador-Geral 
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do Ministério Público de Contas, em julho de 2013, fez encaminhar à Presidência do E. 
TCE o Ofício PG nº 0276/2013, solicitando a relação dos Poderes Municipais que se 
mantinham inadimplentes com tal obrigação constitucional.   
 
 Em resposta, foi anexada àqueles autos, pela Coordenação de Inspeção do 
SICAP CONTÁBIL, a relação de jurisdicionados que até então não possuíam 
“Controlador Interno” cadastrado no sistema, no total de 96 unidades.  
 
 Observado, entretanto, como registrado no Despacho nº 081/2013 da 
Procuradoria-Geral do MPC, que a resposta apresentada não foi suficiente a atender a 
solicitação ministerial, uma vez que a existência de servidor cadastrado como 
“Controlador Interno” no SICAP não é fato capaz de demonstrar o cumprimento das 
exigências constantes da Instrução Normativa em enfoque (criação e implantação de 
um Sistema de Controle Interno – SCI), foi provocada a DFAFOM, órgão responsável 
pela captação de tais informações, como estabelecido na própria Instrução Normativa. 
A Diretoria da DFAFOM, por sua vez, informou nos autos a impossibilidade de 
atendimento da solicitação, tendo em vista que até aquela data (26.09.2013) não 
haviam sido recebidas as informações que deveriam ser encaminhadas pelos Poderes 
Municipais. 
 
 Diante disso, inexistindo no Tribunal as informações necessárias ao 
acompanhamento da obrigação constitucional disciplinada através da IN 003/2011, o 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas cientificou o fato a todos os 
Procuradores de Contas, através do Memo nº 02/2013, fazendo encaminhar cópia do 
Processo 10413/2013, para as providências no âmbito de cada Procuradoria.      
  
 Verificada a necessidade de acompanhamento do cumprimento da obrigação 
constitucional de implantação do Sistema de Controle Interno, sobretudo por guardar 
relação direta com a análise das contas, as quais dependem de parecer do controle 
interno assinado pelo coordenador do Órgão Central, bem como a total ausência de 
informações, consoante declarado pelo órgão técnico responsável deste Tribunal, foi 
autuado procedimento ordinário (PO 008/2014), para apuração do cumprimento da IN 
03/2011 TCE/AL pelos Municípios integrantes do grupo de fiscalização vinculado à 5ª 
Procuradoria de Contas, quais sejam: Coruripe, Craíbas, Dois Riachos, Estrela de 
Alagoas, Feliz Deserto, Girau do Ponciano, Igaci, Maravilha, Marechal Deodoro, Ouro 
Branco, Pindob, Porto Calvo, Porto Real do Colégio, São José da Tapera, Satuba e União 
dos Palmares.  
 
 No procedimento, foram expedidos Ofícios a todos os gestores dos Poderes 
Executivo e Legislativo dos Municípios supra relacionados, requisitando, na forma da 
IN 03/2011: 
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a) cópia da lei municipal que instituiu o SCI e criou o Órgão Central do 
Sistema de Controle Interno; 
b) cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o Sistema de 
Controle Interno; 
c) plano de ação para a implantação das demais etapas de estruturação do 
Sistema de Controle Interno, conforme anexos II e III da IN 03/2011; 
d) informações acerca do cumprimento dos prazos estabelecidos para a 
implantação de cada ação proposta, bem como da atual situação do 
Sistema; 
e) informações acerca do envio ao Tribunal de Contas da documentação ora 
requisitada, em cumprimento ao art. 11, §§1º e 2º da IN 003/2011, uma vez 
que informado o não recebimento pelo órgão técnico.  

 
 Das respostas apresentadas, considerando-se, no caso de omissão, a presunção 
de descumprimento, uma vez que imposta ao Gestor a obrigação de comprovar a 
adequação à Instrução Normativa, extraiu-se que nenhum dos entes provocados 
demonstrou integral atendimento às regras estabelecidas pelo normativo deste TCE, 
impondo-se a comunicação dos fatos aos respectivos Relatores, o que se faz através da 
presente.  
 
 Cumpre registrar, por fim, que no mês de janeiro do corrente foi recebido neste 
Ministério Público de Contas o Ofício nº 23/2014, oriundo da Procuradoria Geral de 
Justiça, que noticiou Representação apresentada pela Associação Cidadania Viva, com 
vistas à instauração de campanha em todas as Comarcas do Estado para análise do 
funcionamento efetivo dos órgãos de controle interno. Considerada a existência da 
Instrução Normativa TCE/AL nº 003/2011, o desenvolvimento do presente trabalho de 
fiscalização de seu cumprimento, bem como a correlação existente entre o objeto do 
PI nº 024/2014 e a finalidade perseguida pela Representação mencionada, a 
documentação foi anexada ao procedimento já existente, dando-se igualmente ciência 
ao Exmo. Relator nessa ocasião. 
 
  

II. Dos Fundamentos  

 
 

A obrigação de implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno 
pelos Poderes Municipais tem origem constitucional, encontrando respaldo nas Cartas 
da República e Estadual:  
   

CF. Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
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 (...) 
 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
(...) 
 
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas 
da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União. 
     
CE. Art. 34 - A fiscalização do Município será exercida mediante controle 
interno e externo. 
 
CE. Art. 35 - O controle interno será desenvolvido pelo Poder Executivo 
Municipal, através de sistema instituído na forma da lei. 
 
CE. Art. 100 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual e nos programas de governo; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficiência e eficácia, 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração estadual, bem como de aplicação de recursos públicos estaduais 
por entidades subvencionadas; 
III - exercer controle das operações de crédito, avais e garantias, assim como 
dos direitos e haveres do Estado; 
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IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
Parágrafo Único - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de 
imediato, ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade 
solidária. 

 
 Considerada a finalidade atribuída ao Sistema de Controle Interno, bem como a 
necessária isenção e independência que deve ser assegurada aos servidores vinculados 
a tal função, por sua própria natureza, a Instrução Normativa nº 03/2011 estabeleceu 
requisitos mínimos para aferição do cumprimento da obrigação constitucional, 
estabelecendo definições, garantias, padrões mínimos de estruturação, competências 
e responsabilidades, a fim de imprimir, no âmbito dos municípios alagoanos, a devida 
efetividade ao comando constitucional.  
 
 De tal sorte, resta claro que a simples realização de cadastro no SICAP não é 
capaz de atender a exigência constitucional. Isso porque o ente pode proceder, junto 
ao SICAP, ao cadastro de qualquer servidor na função de “Controlador Interno”, 
simplesmente para fins de validação e envio dos documentos contábeis, não 
decorrendo de tal cadastro a presunção da efetiva implantação do sistema 
constitucionalmente exigido, que ultrapassa a mera designação de pessoa integrante 
ou não dos quadros efetivos da Administração para a função. Conforme se extrai do 
art. 1º da Instrução Normativa nº 03/2011, o Sistema de Controle Interno é um 
conjunto de normas, princípios, métodos e procedimentos, coordenado por um 
órgão central, devidamente criado por lei e com atribuições exclusivas de controle, 
cujas atividades devem ser exercidas por servidores municipais ocupantes de cargos 
públicos efetivos, vedadas a delegação e a terceirização.  
 

Diante dos parâmetros mínimos de aceitabilidade trazidos pela IN 03/2011, foi 
fixado, em seu art. 11, prazo para adequação dos Poderes, com criação do órgão 
Central de Controle em suas estruturas administrativas, restando estabelecido que o 
Tribunal de Contas do Estado passaria a cobrar o cumprimento da obrigação 
constitucional a partir de 30.06.2012 - após mais de seis meses da publicação da IN, 
que se deu aos 13.12.2011. 
 
 Estabeleceu-se, também, prazo de 30 dias1 para comprovação do 
cumprimento da obrigação pelos entes, dentro do qual deveriam ser encaminhados 
ao E. TCE: a) cópia da lei municipal que instituiu o Sistema e criou o Órgão Central de 
Controle; b) cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o Sistema de 

                                                           
1
 Prazo a contar da publicação da IN, para os entes que já houvessem instituído o 

Sistema de Controle Interno e criado seu respectivo Órgão Central, ou da publicação 
da Lei Municipal, para aqueles que ainda não tivessem instituído ou estivessem fora 
dos parâmetros estabelecidos. 
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Controle Interno; e c) plano de ação para implantação das demais etapas do Sistema, 
conforme Anexos II e III da Instrução. 
 
 De acordo, ainda, com o art. 11, §4º, do normativo sob exame, findo o prazo de 
carência, com termo aos 30.06.2012, e não observada a estruturação do Sistema de 
Controle Interno no Poder Municipal, caberia à DFAFOM remeter a relação dos 
inadimplentes ao Ministério Público de Contas, o que não observado, conforme 
relato inicial.    
 
 

 III. Das Constatações 

 
 
 Recebidas as respostas dos gestores dos Executivos e Legislativos municipais 
aos Ofícios expedidos por esta Procuradoria de Contas, verificou-se o não atendimento 
aos termos da IN 03/2001, na forma que se segue:  
 
 

 III.1. Município de Craíbas 

 
 

III.1.a. Prefeitura Municipal de Craíbas - Ofício nº 010/2014 (fls. 219/226): 
 
- foi encaminhada cópia da Mensagem nº 14/2011, que enviou ao Legislativo 

Projeto de Lei com vistas à instituição do Sistema de Controle Interno do Executivo, 
com a respectiva Justificativa; 

- foi encaminhada cópia da Lei Municipal nº 335/2011, que instituiu o Controle 
Interno no Poder Legislativo, com criação de um cargo efetivo de Analista de Controle 
Interno, e um cargo em comissão, a ser extinto com a nomeação do efetivo; 

- foram encaminhadas cópias das Portarias nº 002/2012, que nomeou Carlos 
Roberto Rocha Cavalcante para o cargo em comissão de Controlador Interno do Poder 
Executivo Municipal, e 036/2013, que nomeou, em 02 de janeiro de 2013, José Pedro 
dos Santos Neves para o mesmo cargo; 
 - não há indicativos de providências com vistas ao provimento do cargo 
efetivo; 

- não foi encaminhado o Plano de Ação para estruturação do SCI ou 
informação 
 acerca do cumprimento deste. 
 
  

III.1.b. Câmara Municipal de Craíbas 
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 - não encaminhou resposta; 
 - há registro do efetivo recebimento do Ofício aos 27/02/2014. 
 - presume-se o descumprimento à IN 03/2011, uma vez que não cumprida a 
obrigação de comprovação da adequação.   
 
 

 III.2. Município de Dois Riachos 

 
 
 III.2.a. Prefeitura Municipal de Dois Riachos 
 

- não encaminhou resposta; 
 - há registro do efetivo recebimento do Ofício aos 28/02/2014. 
 - presume-se o descumprimento à IN 03/2011, uma vez que não cumprida a 
obrigação de comprovação da adequação.   
 
 III.2.b. Câmara Municipal de Dois Riachos 
 

- não encaminhou resposta; 
 - há registro do efetivo recebimento do Ofício aos 28/02/2014. 
  

 

 III.3. Município de Girau do Ponciano 

 
III.3.a. Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano 

 
- não encaminhou resposta; 
- há registro do efetivo recebimento do Ofício aos 25/03/2014.  
- presume-se o descumprimento à IN 03/2011, uma vez que não cumprida a 

obrigação de comprovação da adequação.   
 

 
III.3.b. Câmara Municipal de Girau do Ponciano – Ofício nº 021/2014 (fls. 

258/262) 
 
 - foi encaminhada cópia da Lei nº 005/2011, que cria cargos públicos efetivos 
no quadro da Câmara Municipal, dentre os quais o de Controlador de Despesas; 

- foi encaminhada cópia da Portaria de nomeação para o Cargo em Comissão de 
Controlador de Despesas – não há previsão de cargo em comissão na Lei 
encaminhada; 

- foi informado que se aguarda decisão deste TCE acerca da suspensão do 
último concurso realizado pelo Poder Legislativo, o qual oferta uma vaga para 
analista de controle interno; 
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- não foi encaminhado o Plano de Ação para estruturação do SCI ou 
informação acerca do cumprimento deste. 

 
Nesse ponto, cumpre diligenciar com vistas à identificação do Processo e que 

determinada a suspensão do concurso realizado pelo Poder Legislativo, imprimindo-se 
a celeridade que o caso requer. 

 
Não obstante observado óbice ao provimento do cargo efetivo, observa-se que 

o ente não adotou providência a ser cargo não atingida pela suspensão determinada 
por este TCE, não sendo encaminhado o Plano de Ação para estruturação do SCI ou 
informação acerca do cumprimento deste, em descumprimento à IN. 

  
 

IV. Das Responsabilidades  

 
 
Observado o vencimento do prazo para comprovação da adequação à IN 

003/2011 em junho de 2012, verifica-se a responsabilidade dos Gestores à época, os 
quais não adotaram as devidas providências ao atendimento dos parâmetros mínimos 
estabelecidos pelo normativo deste TCE, bem como à demonstração do cumprimento 
da obrigação constitucional. 

 
Igualmente se verifica a responsabilidade dos atuais gestores, que não 

procederam à devida adequação, permanecendo até a presente data o não 
atendimento aos parâmetros mínimos estabelecidos, não se podendo concluir pelo 
atendimento à obrigação imposta pela Constituição da República. 

   
 

V. Das Consequências Jurídicas no Âmbito do TCE 

 
 
De acordo com o art. 11, § 3º, da Instrução Normativa nº 003/2011, a 

inobservância da instituição do SCI e da criação do ser respectivo órgão central, 

mediante lei municipal, bem como o não cumprimento do plano de ação pelos 

Poderes Executivo e Legislativo Municipais, serão considerados grave infração à norma 

legal, podendo ensejar a aplicação de multa, prevista no art. 48, II e parágrafo 1º da 

LOTCE/AL, e o consequente julgamento irregular da respectiva Prestação de Contas 

Anual, a partir do exercício 2012 (art. 21, III, “a”, da LOTCE/AL). 

Tendo em vista que a DFAFOM e, consequentemente, este E. TCE não 

dispunham das informações relativas à estruturação do SCI pelos Poderes Municipais, 
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o Ministério Público de Contas procedeu ao levantamento acima informado, de forma 

que o normativo desta Corte venha a produzir os efeitos que dele se esperava quando 

de sua edição. 

 Nesse sentido, importa destacar que a falta de parecer do controle interno, 

assinado pelo Coordenador do Órgão Central, é motivo suficiente à rejeição das 

contas, na forma da Lei 5604/94 (artigos 7º, III, 34, §§ 1º e 2º e 94) e do RITCE/AL (art. 

114, §1º). 

 Vê-se, ainda, o descumprimento pelos Gestores apontados da obrigação de 

comprovação de adequação à IN 03/2011, através da remessa de cópia da lei 

municipal que instituiu o Sistema e criou o Órgão Central de Controle, de cópia do ato 

que nomeou o servidor encarregado de chefiar o Sistema de Controle Interno, bem 

como de plano de ação para implantação das demais etapas do Sistema, conforme 

Anexos II e III da Instrução, o que deveria se dar no prazo de 30 dias contados: a) da 

publicação da IN, para os entes que já houvessem instituído o Sistema de Controle 

Interno e criado seu respectivo Órgão Central, ou b) da publicação da Lei Municipal, 

para aqueles que ainda não tivessem instituído ou estivessem fora dos parâmetros 

estabelecidos. 

 Verificado descumprimento de determinação desta Corte, veiculada através do 

art. 11 do normativo, impõe-se a aplicação de multa, na forma do art. 48, IV, da 

LOTCE/AL, e do art. 207, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte.  

 

  VI. Dos Pedidos 

 
Ante todo o exposto, considerada a robusteza dos elementos de instrução 

trazidos aos autos e a situação em que se encontram os procedimentos de 
competência do TCE/AL, requer o Ministério Público de Contas: 

 
a) o juízo positivo de admissibilidade pela Presidência dessa E. Corte de Contas 

(art. 191, § 2º, do RI/TCE/AL) e, por conseguinte, a distribuição do feito ao Relator 
natural Conselheira Substituta ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE; 

 
b) a submissão da presente Representação ao Plenário, na forma do art. 192 do 

RITCE/AL, a fim de que seja determinada a apuração dos fatos;  
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c) o encaminhamento dos autos aos Órgãos Técnicos, para atendimento das 
diligências internas que o Relator julgar necessárias, requerendo-se, desde já a devida 
qualificação dos ex gestores cujos endereços residenciais informados, com base em 
informações do SICAP, não correspondam ao atual domicílio, bem como a 
identificação do Processo e que determinada a suspensão do concurso realizado pelo 
Poder Legislativo, imprimindo-se a celeridade que o caso requer; 

 
d) a citação de todos os denunciados para que, tendo conhecimento dos autos, 

apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias; 
 
e) ao final, vista à Auditoria e, em seguida, ao Ministério Público de Contas 

para, após a instrução do feito, manifestarem-se quanto ao prosseguimento ou não da 
representação com a sua conversão em processos administrativos, nos termos do art. 
196 do RI/TCE/AL; 

 
  
Nestes Termos,  
Pede Deferimento.  

 
 
 
 
 

STELLA DE BARROS LIMA MÉRO CAVALCANTE 
Procuradora do Ministério Público de Contas 

Titular da 5ª Procuradoria de Contas 
 
 


