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RECOMENDAÇÃO Nº. 013/UCI/2015 

     
Carlinda - MT, 31 de julho de 2015. 

 
A:  
SRA. VIVIANE CRISTINA RICHARTZ 
CONTADORA 
SRA. CLÁUDIA AVANCI BELIDO 
SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
C/C: PREFEITO MUNICIPAL 
EXMO. SR. GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 
 
 
Assunto: Contabilização das Receitas de Capital – Alienação de bens. 
 

 
Ao cumprimentá-los, venho através deste evidenciar o achado referente a 

contabilização indevida da Receita de Capital, proveniente da alienação de bens do 
Acordo Judicial firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sr. Agustin David Perez 
(Processo nº. 28-38.1998.811.007 firmado na Comarca de Alta Floresta - MT, no Juízo da 
Sexta Vara). 

Em análise do extrato de débitos emitidos pelo setor tributário referente ao 
contribuinte citado, no 1º semestre de 2015, observamos que a arrecadação realizada 
pela prefeitura, evidencia o valor de R$ 6.000,00 com a alienação de bens. Ao 
observamos o anexo 10 da Lei nº. 4.320/64 do mês de junho do ano corrente, 
constatamos divergência na contabilização, conforme segue: 

Rubrica Receita Valor 

222900000000 Alienação de outros bens imóveis R$ 3.000,00 

Fonte: Anexo 10 da Lei 4.320/64 

Ou seja, as receitas de Capital não vem sendo corretamente contabilizadas, a 
medida que o extrato de débitos do contribuinte, evidencia que foram contabilizados na 
rubrica citada apenas R$ 3.000,00, sendo assim, resta uma diferença de R$ 3.000,00 a 
contabilizar como alienação de outros bens imóveis. 

Considerando ainda, que as Receitas de Capital deveriam estar evidenciadas 
em conta específica, constatamos a não ocorrência deste fato, pois, ao analisarmos o 
extrato bancário da conta – BRASIL CESSAO DE DIR PUBLICOS (Agência: 8232-5 Conta 
Corrente: 37.243-9) observamos que a mesma esta com saldo zerado e praticamente 
sem movimentação no exercício de 2015, cabe ressaltar, que a aplicação de recursos 
provenientes da alienação de bens em despesas não consideradas de capital enseja 
irregularidade grave perante o TCE/MT: 

JB 04. Despesa_Grave_04. Utilização de recursos provenientes da alienação 
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de bens para pagamento de outras despesas não consideradas de capital, salvo 
se destinado por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos (arts. 44 
e 50, I, da Lei Complementar 101/2000). 

Portanto, recomendo pela análise de qual conta a receita de alienação de bens 
se encontra disponibilizada, para posterior transferência dos valores para a conta 
específica, lembrando ainda, que os valores deverão ser devidamente aplicados no 
mercado financeiro até que seja utilizado com despesas respaldadas pela legislação 
pertinente.  

Com referência ao acordo judicial firmado, evidenciamos que os pagamentos 
acordados se findarão em 15/12/2015, onde após o pagamento integral do débito na 
importância de R$ 58.562,00, o município de Carlinda terá 90 (noventa) dias para 
transferir o imóvel da matrícula nº. 7.468, do livro nº. 02-AK do Cartório do Registro de 
Imóveis de Alta Floresta para o contribuinte. 

Justifico a presente recomendação, pelas atribuições de orientação e vigilância 
do Controle Interno, visando assegurar o adequado emprego dos recursos públicos, 
buscando atuar de forma eficiente e em sintonia com o conjunto desta Prefeitura, com a 
rotina de emitir recomendações e apontar falhas. 

Sendo o que nos apresenta no momento, elevo votos de real estima e 
consideração. 

Atenciosamente, 

 
 

Adm. PAMELA RAFAELA EGER 
                                                Controladora Interna 
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