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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Processo nº 3714/2016
Jurisdicionado: GABINETE DO PREFEITO DE MIRADOR
Natureza: Tomada de Contas Especial
Responsável: -
Parecer nº 172/2019/ GPROC1/JCV

 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - DEINT. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA IRREGULAR. JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE

                                                              

 

                                                               Senhor Relator,

 

Trata-se da apreciação do processo de Tomadas de Contas Especial instaurada em decorrência da Não  prestação de contas do Convênio nº 097/2011-
DEINT, celebrado entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura, e a  Prefeitura Municipal de Mirador.

 

DO MÉRITO

 

No caso vertente, observa-se que a matéria sob análise, não possui o mesmo cunho processual das contas de gestão transitadas em julgado, razão pelo
qual se aplica o art. 19 da Lei 8.258/05, com a nova redação dada pela Lei 9.519 de 13/12/2011, in verbis:

 

Art. 19 - A decisão definitiva em processo de  tomada  ou  prestação  de contas  constituirá  fato  impeditivo  da  imposição  de  multa  ou  débito  em 
outros processos, do mesmo exercício, nos quais constem como responsáveis os mesmos gestores, desde que seja com fundamento em mesmo fato ou
ato praticado pelo responsável.

 

§ 3.º A apuração e a imputação de responsabilidade àqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário,
no caso de aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, à pessoa física ou jurídica, pública ou privada, serão feitas exclusivamente por meio de processamento e julgamento, a qualquer tempo,
de específica tomada de contas especial. (grifou-se).

 

Os efeitos jurídicos da Lei nº 9.519/2011 passaram a vigorar a partir da data da sua publicação, ou seja, a sua eficácia passou a vigorar a partir de 13 de
dezembro de 2011. Com efeito, entendo ser de aplicação instantânea os seus efeitos sobre os processos em curso, na data de publicação da referida lei.

Considerando, por fim, que, no caso aqui ventilado, impõe-se a aplicação da nova regra processual, em matéria prevista no art. 19 da LOTCE-MA.

 

Superado esta discussão, passe-se à verificação dos fatos detectados nesta tomada de contas.

 

Há manifestação inequívoca de existência de dano causado ao erário, haja vista que os recursos repassados não foram comprovadamente utilizados de
acordo com o objeto do convênio celebrado. A ausência de prestação de contas constitui fato suficiente para o julgamento irregular das contas, conforme
artigo 22, I, II e III, da LOTCE/MA. O responsável pelo órgão convenente,  na condição de gestor que recebeu os recursos, não tendo comprovado sua
regular aplicação, deve ser responsabilizado e obrigado a repor ao erário estadual o numerário apontado.

 

O Relatório da Tomada de Contas Especial apresentado pela Comissão de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado da Infraestrutura opinou
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pela instauração do processo de tomada de contas especial em virtude da ausência da prestação de contas do convênio já referenciado acima (fls. 48/50),
o que fora confirmado pelo Relatório de Auditoria, firmado pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle(fls. 58/61).

 

O Relatório de Instrução nº 6.785/2017-UTCEX3/SUCEX09(fls. 65/65v), identificou o gestor responsável e apontou as irregularidades e sugerindo a
citação do mesmo, para que no prazo que lhe será ofertado, exercer o direito do contraditório e a ampla defesa.  O responsável fora citado, e NÃO
apresentou Defesa, com documentos e/ou argumentos e justificativas para sanar quaisquer das irregularidades aqui levantadas, operando sobre os efeitos
da revelia e confissão ficta, quanto a matéria apurada e auditada.

 

Diante do exposto manifestamo-nos no sentido de que:

 

- sejam julgadas irregulares as contas do Convênio acima aludido;

- seja imputado o débito no valor de R$ 512.365,42 (quinhentos e doze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), do dano
verificado(fls. 58), acrescido de atualização monetária e encargos,  aos gestores responsáveis e identificados nos autos;

- seja aplicada multa de até 100% do valor do débito imputado (artigo 66, da LO TCE/MA), destinada ao FUMTEC, cujo código da receita para
preenchimento do DARE é 307;

- remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, para os fins legais.

 

São Luís-MA, 07 de Março de 2019.

Assinado Eletrônicamente Por:

Jairo Cavalcanti Vieira
Procurador de Contas

Em 07 de Março de 2019 às 14:00:07


