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Processo nº 3319/2011 TCE

Processos apensados nº 3318/2011 Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS)

                                    nº 3320/2011 Fundo Municipal de Saúde (FMS)

                                    nº 3321/2011 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb)

Natureza: Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta 

Exercício Financeiro: 2010 

Entidade: Prefeitura Municipal de Viana 

Responsável: Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes, Prefeito Municipal, CPF 332.123.413-00, (não localizado pelos Correios em citação anterior - citado
por edital), e

Marcelo Nunes Santana, CPF nº 879.112.133-72, servidor e liquidante de despesas, (não localizado pelos Correios em citação anterior - citado por
edital),

Ministério Público de Contas: Procurador Douglas Paulo da Silva 

Relator: Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto

 

 

Tomada de contas de gestão da administração direta levada a efeito na Prefeitura Municipal de Viana, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade
dos Senhores Rivalmar Luís Gonçalves de Moraes e Marcelo Nunes Santana, ordenadores de despesas no referido exercício. Contas julgadas irregulares.
Imputação de débito. Imposição de multas. Encaminhamento de cópias de peças processuais à Procuradoria do Município de Viana, à Procuradoria-Geral
do Estado e à Procuradoria-Geral de Justiça.

 

 

ACÓRDÃO PL-TCE Nº 615/2016

 

      

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da tomada de contas de gestão da administração direta levada a efeito na Prefeitura Municipal de
Viana, de responsabilidade dos Senhores Rivalmar Luís Gonçalves de Moraes e Marcelo Nunes Santana, ordenadores de despesas no exercício
financeiro de 2010, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com fundamento no art. 172, inciso II, da Constituição
Estadual e no art. 1º, inciso II, da Lei Estadual n° 8.258, de 06 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), reunidos em sessão ordinária, por
unanimidade, nos termos do relatório e voto do Relator, acolhendo a manifestação do Ministério Público de Contas, em:

 

a)   julgar irregulares as contas de gestão de responsabilidade dos Senhores Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes e Marcelo Nunes Santana, gestores e
ordenadores de despesas da Prefeitura Municipal de Viana, no exercício financeiro de 2010, com base no art. 22, inciso II, da Lei Estadual nº 8.258/2005,
em razão das seguintes irregularidades, apontadas no Relatório de Informação Técnica nº 1417/2012 UTCOG-NACOG:

 

1.    a comissão de licitação apresentada nos processos de contratação não foi instituída na forma determinada pelo art. 51, caput, da Lei nº 8.666/1993
(seção II, subitem 2.1.4);

 

2.    ausência de licitação para a contratação das despesas a seguir elencadas, descumprindo o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e o art. 2º da
Lei nº 8.666/1993 (seção II, subitem 2.1.5.3):

Objeto Credor Valor (R$)

Combustíveis Posto Princesa dos Lagos Ltda. 111.965,00

Material de construção Dodô Peças 29.605,00
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Produtos químicos Cedral Saneamento 31.020,00

Locação de equipamentos,
sonorização e iluminação
de palco

Bacanga Sonorizações e
Transportes

91.963,98

Produção e elaboração de
matérias e sonorização para
eventos 

Paulo Ricardo Araújo Pinheiro 18.050,00

Serviços contábeis para
recuperação de impostos

CTST – Cons. Tec. E Serv. de
Tributos Ltda.

15.975,00

Serviços de assessoria
contábil

Jocie Santos Leal 29.295,00

Serviços de assessoria
contábil

Maria de Fátima Nogueira de
Macedo

29.295,00

Serviços de assessoria
contábil

Nildete Maria de Macedo de
Almeida

29.295,00

Serviços de assessoria
contábil

Sílvia Regina Nogueira de Macedo 29.295,00

Serviços de assessoria
jurídica

João Vianey Cordeiro Mendonça
8.560,00

 

Serviços de assessoria
jurídica

Hélio de Jesus Muniz Leite 8.560,00

Serviços de recuperação de
estradas vicinais

Consent – Construtora Serv. de
Terraplanagem

277.500,00

Serviços de terraplanagem
Consent – Construtora Serv. de
Terraplanagem

27.125,00

Pavimentação de ruas Contersil 12.970,00

Recuperação de ruas, meio
fios e sarjetas

H.D. Construções e Serviços Ltda. 83.559,51

Serviços de iluminação
pública

Perfil Premoldados 34.337,00

Construção do terminal
rodoviário rural

Plena Construções e Serviços Ltda. 68.626,00

Total 936.996,49

 

3.    processos com vícios, referentes à locação de imóveis, por descumprimento do inciso X do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 (seção II, subitem 2.1.5.3,
letras “c” e “d”):

 

Credor
Quantidade total de
empenhos emitidos

Valor da contratação
(R$)

Teresa Mendes Silva 04 5.000,00

Gisele Lopes Gomes Costa 02 2.126,00

Dinalva Costa Dominice 01 1.042,00

Fabrício da Costa Saraiva 02 2.084,00

Maria de Nazaré Magalhães
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Zenni
01 1.042,00

Miguel Moisés Coelho Serra e
outros

01 1.571,00

José Rodrigues Pereira e outros 02 17.410,00

Jorge Milton Trindade e outros 01 6.540,50

José de Jesus Ferreira e outros 01 4.952,00

José Honório Serra Mendes e
outros

03 25.870,00

Total  67.637,50

 

4.    descumprimento do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, pela contratação de pessoas como prestadores de serviços, no valor de R$
11.528.472,35 (seção II, subitens 2.1.6 e 2.1.6.3);

 

5.    descumprimento dos arts. 63 e 64 da Lei nº 4.320/1964 pela contabilização de R$ 1.449.908,90 sob título de obrigações patronais, sem comprovação
documental da efetiva transferência (seção II, subitem 2.1.6.2);

 

6.    encaminhamento intempestivo dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao 1º ao 6º bimestres, contrariando o parágrafo único
do art. 53 da Lei Orgânica do TCE/MA e os termos da IN TCE/MA nº 008/2003 (seção II, subitem 2.1.7.1, “a.1”);

 

7.    encaminhamento intempestivo dos Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1º e 2º semestres, via sistema informatizado Finger, contrariando o art.
53 da Lei Orgânica do TCE/MA e os termos do art. 11, § 5º, da IN TCE/MA Nº 008/2003 (seção II, subitem 2.1.7.1, “b.1”);

 

8.    não houve comprovação da publicação e divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1º e 2º semestres, na forma disposta pelo art. 276,
§ 3º, do Regimento Interno (seção II, subitem 2.1.7.1);

 

9.    ausência de validação de Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público (Danfop) contrariando o art. 1º, parágrafo único, da IN
TCE/MA Nº 016/2007 e a Lei nº 8.441/2006 (seção II, subitem 2.1.5.3, “a.1” a “a.3”):

Credor Nº da nota de empenho Valor (R$)

Posto Princesa dos Lagos Ltda. 4477/130 18.523,18

Posto Princesa dos Lagos Ltda. 4473/185 16.263,11

Posto Princesa dos Lagos Ltda. 4474/472 23.353,34

Posto Princesa dos Lagos Ltda. 4479/480 19.489,26

Posto Princesa dos Lagos Ltda. 8620/185 4.537,46

Posto Princesa dos Lagos Ltda. 8708/387 2.198,46

Posto Princesa dos Lagos Ltda. 8600/472 4.362,32

Posto Princesa dos Lagos Ltda. 8751/480 23.237,87

Dodô Peças 9272/88 7.900,00

Dodô Peças 9202/88 4.500,00

Dodô Peças 9211/88 4.186,00
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Dodô Peças 8589/88 7.010,00

Dodô Peças 8338/88 6.009,00

Cedral Saneamento 9893/200 8.520,00

Cedral Saneamento 9895/200 9.000,00

Cedral Saneamento 9898/200 13.500,00

Total 172.590,00

 

10.    processos com vícios referentes à locação de veículos, por descumprimento do  art. 27 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 63, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso
III, no valor total de R$ 628.457,73 (seção II, subitem 2.1.5.3, letra “e”);

 

b)   condenar solidariamente os responsáveis, Senhores Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes e Marcelo Nunes Santana, ao pagamento do débito de R$
801.047,73 (oitocentos e um mil quarenta e sete reais e setenta e três centavos), com os acréscimos legais incidentes, fundamentado no art. 172, inciso
VIII, da Constituição do Estado do Maranhão, e nos arts. 1º, inciso XIV, e 23 da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005, devidos ao erário municipal, a ser
recolhido no prazo de quinze dias, a contar da publicação oficial deste acórdão, em razão das irregularidades descritas nos itens 9 e 10 da alínea “a”;

 

c)   aplicar solidariamente aos responsáveis, Senhores Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes e Marcelo Nunes Santana, a multa de R$ 80.104,77 (oitenta
mil cento e quatro reais e setenta e sete centavos), correspondentes a 10% (dez por cento) do valor atualizado do dano causado ao erário, com
fundamento no art. 172, inciso VIII, da Constituição Estadual e nos arts. 1º, inciso XIV, e 66 da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005, a ser recolhida ao
erário estadual sob o código de receita 307 – Fundo de Modernização do TCE – Fumtec, no prazo de quinze dias, a contar da publicação oficial deste
acórdão, em razão das irregularidades descritas nos itens 9 e 10 da alínea “a”;

 

d)  aplicar solidariamente aos Senhores Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes e Marcelo Nunes Santana, a multa de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos
reais), correspondente a 11,5% (onze vírgula cinco por cento) do valor de referência fixado no caput do art. 67 da Lei Orgânica do TCE/MA, com base
no inciso III do mesmo artigo, a ser recolhida ao erário estadual sob o código de receita 307 – Fundo de Modernização do TCE – Fumtec, no prazo de 15
dias, a contar da publicação oficial deste acórdão, em razão das irregularidades apontadas nos itens 1 a 5 da alínea “a”;

 

e)   aplicar ao Senhor Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes a multa de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) com base no art. 274, § 3º, inciso III, do
Regimento Interno, a ser recolhida ao erário estadual sob o código de receita 307 – Fundo de Modernização do TCE – Fumtec, no prazo de 15 dias, a
contar da publicação oficial deste acórdão, em razão da irregularidade descrita nos itens 6 e 7 da alínea “a”;

 

f)    aplicar ao Senhor Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes a multa de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais) com base no art. 5º, inciso I, §
1º, da Lei nº 10.028/2000 c/c o art. 4º, § 2º, da IN TCE/MA Nº 17/2008, a ser recolhida ao erário estadual sob o código de receita 307 – Fundo de
Modernização do TCE – Fumtec, no prazo de 15 dias, a contar da publicação oficial deste acórdão em razão da irregularidade descrita no item  8 da
alínea “a”;

           

g)   determinar o aumento do débito decorrente das alíneas “c”, “d”, “e” e “f” na data do efetivo pagamento, quando realizado após o seu vencimento,
com base nos acréscimos legais incidentes no caso de mora dos créditos tributários do Estado do Maranhão, calculados a partir da data do vencimento;

 

h)   enviar à Procuradoria do município de Viana, se existente, em cinco dias após o trânsito em julgado, uma via original deste acórdão e demais
documentos necessários a eventual ajuizamento de ação de cobrança do valor imputado na alínea “b”;

 

i)     enviar à Procuradoria-Geral do Estado, em cinco dias após o trânsito em julgado, uma via original deste acórdão e dos demais documentos
necessários a eventual ajuizamento de ação de cobrança, caso o valor das multas não seja recolhido no prazo estabelecido;

 

j)     enviar à Procuradoria-Geral de Justiça, em cinco dias após o trânsito em julgado, cópia deste acórdão para os fins que entender pertinentes.
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Presentes à sessão os Conselheiros João Jorge Jinkings Pavão (Presidente), Raimundo Oliveira Filho, Álvaro César de França Ferreira e Raimundo
Nonato de Carvalho Lago Júnior, os Conselheiros-Substitutos Melquizedeque Nava Neto (Relator) e Osmário Freire Guimarães e o Procurador Paulo
Henrique Araújo dos Reis, membro do Ministério Público de Contas. 

 

Publique-se e cumpra-se

 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luis, 01 de junho de 2016.

 

 

            Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão 

    Presidente

 

 

          Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto 

   Relator

 

 

Paulo Henrique Araújo dos Reis

Procurador de Contas

Assinado eletrônicamente por:

João Jorge Jinkings Pavão
Presidente
425785503587807-82

Melquizedeque Nava Neto
Relator
425944660066445-21

Paulo Henrique Araújo do Reis
Procurador de Contas
4257947412010876-774
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