
 TRIBUNAL DE CONTAS 

Processo n" 31012007-TCE/M1 

Na areia: Prestacao de Contas Anita! do Presidente da  Camara  -  Recurs()  de Reconsideraçao 

Exercicio financeiro: 2006 

Entidade:  Camara  Municipal de Magalhães de Almeida 

Recorrente: Francisco dos Chagas Costa (C PE n." 268.480.373-04). residente na Rua Gonçalves Dias. n." 10. Centro. Magalhaes de Almeida. CEP 

65560-000 

Procuradores constituidos: Satonsil° Silva Sousa. OAB/MA n." 690; Antonio Geraldo de OliN eira Marques, 0A13/MA n." 5.759: e  Walter  de Sousa 

CPE n." 055.320.433-53 

Recorrido Acordão PL-TCE/MA n" 770,2012 

Ministério Público de Contas: Procuradora  Flat  ia (lion/ale/. Leite 

Relator: Conselheiro-Substit too Antônio Blecaute Costa Barbosa 

Recurso de Reconsideracao interposto pelo Presidente da  Camara  Municipal de Magalhaes de Almeida no exercicio financeiro de 2006. Senhor 

Francisco das Chagas Costa. Recorrido o Acordão PL-TCE n" 770•2012. relativo é prestação de contas anual do Presidente da  Camara  do exercício 2006. 

Conhecimento. Provimento parcial. Alteraçao parcial do Acórdão PL-TCE n" Pt) 201 Manutenção do julgamento irregular das contas. Imputação de 

débito. A plicaçao de multas. Encaminhamento de el:Ilia de peças processuais 2 Procuradoria Geral de Justiça do Estado. é Procuradoria Gera! do Estado 

e é Priicuradoria Geral do Município de Magalhães de Almeida. Comunicaçflo à Receita Federal do Brasil. 

ACORDA0 PL--TCE N." 7142013  

Vistos. relatados e discutidos.  ern  grau de recurso, este autos, referentes a prestaçao de contas anual do Presidente da  Camara  do município de Magalhaes 

de Almeida, Senhor Francisco das Chagas Costa. exercicio financeiro de 2006. que infernos recurso de reconsideração ao Acordao PL-TCE n" 770 2012. 

os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do  Maranhao,  no uso de suas atribuições legais. em sessao plenaria ordinaria. com  Cuter°  nos  arts.  129. 

I. e 136 da Lei n" 8.258. de 06 de junho de 2005 (Lei Organica do TCE MA).  cc  os  arts.  281. 282.1. e 286 do Regimento Interno, por unanimidade, nos 

termos do relatiirio e voto do Relator. conforme o  art.  104. § 1,", da Lei Organica, acolhendo o Parecer n." 28512013 do Ministério Público de Contas, 

acordam em: 

a) conhecer do recurso de reconsideraçao. por apresentar todos os requisitos de admissibilidade; 

b) dar provimento parcial ao recurso interposto, por entender que as justificativas oferecidas pelo recorrente nao foram coil/es de modificar, em sua 

totalidade. o mérito das irregularidades que moi is ou o decisório recorri(lo; 

C) manter o teor do Acórdao PL-TCE n°7702012 pelo julgamento irregulares das contas prestadas pelo Senhor Francisco das Chagas Costa. com  

fundamento no  art.  22. II. da Lei n'' 8.255/2005. em ratilo de  prat  ica de ato de gestão ilegal. ilegítimo ou antieconómico, ou infração à nonna legal e 

regulamentar de natureza contabil. linanceint. orçamentária e patrimonial. conforme demonstrado nos itens seguintes; 

d) alterar parcialmente o AeOrdao Pl..-TC1-1n." 770/2012. reduzindo o salor da multa para RA 16.000.00 (detesseis mil reais). de responsabilidade do 

Senhor Francisco das Chagas Costa. com  fundamento no  art.  172. incisos VIII e IX. da Constituição Estadual e no  an.  1". XIV, e 67.  III.  da Lei n" 

8.258.2005, devida ao eriirio estadual, sob o código da receita 307 -  Fund()  de Modernizaçao do TC1; EUMTEC. a ser recolhida no  prat()  de quinie 
dias, a contar da publicaçao oticial deste Acordão.  ens  razao das lalhas a seguir: 

dl) o  process()  licitatório referente à 'cOwma e ampliayilo do prédio da  Camara,  no valor de R. 24.500,00. nao esta de‘idamente autuado, protocolado. 

numerado ( multa de RS 2.000,00). ausência de  contralti  referente é locação de s eiculos. no ‘alor de R$ 4.940.00 (multi] de RS 2.000,00); e 

classificação indevida de elemento de despesa. relativa a serviços executados com preparo e envio de Relaçao Anual de Informações Sociais - RAIS. 

digita0o e supervisão de contabilidade multa de RS 2.000,00). lais irregularidades contiariam o disposto nos  arts.....  capirt, e 60. paragrafo  ¡Mick).  da 
Lei n." 5.666, de 21 de junho de 1993.  co Anew III  da Portaria huenninist erial n." 163. de 04 de maio de 2001 I ilens 2.3 e 5 do Relatório de Informação 

Tecnica de Recurso n" 173/2013: e subalinea -bi-  do Acónlão PI .-TCE n`' 770/20121: 

Ngina I ch. 
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J2) ausência do Plano de Caffein's, Cargos e Salarios (i'( ('S dos servidores (multa de RS 2.000,00); os gastos com fOlha de pagamento con-esponderam 
a 75.19"o, ultrapassando o limite constitucional de 705;> (multa de RS 2.000,00): e a usencia de retenção e recolhimento da contribuição previdenciaria 

sobre o subsidio dos s ereadores (multa de RS 2.000,00). contrariando os  arts.  29-A, 1.". 37. I. 11 e V. e 39. § 1.". da Constituição Federal de 1988. o  art.  
i2. I. TC. da Lei n." 8.212. de 24 de julho de 1991. e o Anexo II, item X11. da Instrução  Normans  a ( IN) ICE/MA n." 09, de 02 de fevereiro de 2005  
(netts  1. 6. 7. 8. 9. 10 e 11 do RI')' de Recurso n" 173/2013; e subalínea "b2" do Acórdão PL-TCE n" 770/2012); 

d3) a escrituração conhibil e a elaboração dos respecti vos demonstrativos não retratam  corn  Fidedignidade a situação orçamentaria. financeira e 
patrimonial da  Camara  Municipal. cio razão das irregularidades apontadas no processamento da despesa e gestao de pessoal multa de RS 2.000,00); e a 
prestação de contas da  Camara  ter sido elaborada e assinada por prolissional não ocupante de cargo efetivo ou comissionado (multa de RS 2.000,00). 
desrespeitando o disposto nos  arts.  85 e 89 da Lei Federal n" 4.320. de 17 de março de 1964. e no  art  5". * 70, da IN TCE/MA n" 009. 2005  (liens  5, 10 e 
14 do RIT de Recurso n" 17120)3; e subalinea "b3-  do Acórdão PL-TCE n" 7702012); 

e) manter a condenação ao responsás  el.  Senhor Francisco das Chagas Costa, do pagamento do débito de R$ 16.575,00 (dezesseis mil, quinhentos e 

setenta e cinco reais). com os acresciinos legais incidenies. Fundamentado no art.172. V111. da Constituição do Estado do  Maranhao,  e nos  ails.  I". A'111 e 
XIV. e 23 da Lei n". 8.258/2005,  des  ido ao erário municipal. a serem recolhidos no prazo de quinze dias, a contar da publicação olicial deste Acórdão. 

cio razão da concessão de diárias seio exposição clara da moto ação. desprovida do caráter de eventualidade. totalizando RS 16.575.00, contrariado 
disposto no  art.  63. §.; 1." e 2.". da Lei Federal n "4.32)11964 (item 4 do  It IT  de Recurso n" 173:2013: e alínea "c" do Acórdão PL-TCE n" 7702012): 

17) manter a aplicação ao responsável. Senhor Francisco das Chagas Costa, da mu ha no s a lor de R$ 1.315.00 (três ri I. trezentos e quinze reais). 
correspondente a 209,4 ( vinte por cento) do valor atualizado do dano causado ao erario. com  fundamento no an.172. VIII. da Constituição do Estado do 
Vlaranhão e nos  arts.  I". XIV. e 23 da Lei n". 8.258!2005. devida ao erário estadual. sob o código da receita 307 -- Fundo de Modernização do TCE - 
FLIVITEC. a ser recolhida no  prat()  de +ante dias, a contar da aplicação oficial deste Acórdão: 

g) manter a aplicação ao responsável. Senhor Francisco das Chagas Costa. da multa no s alor RS 8.532,0)) (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais). 
equivalente a 301',. do seu vencimento anual, com  Fundament()  no  art  5", I. §§ 1"e 2". da Lei n" 10.028, de 19 de outubro de 2000 e no  art.  I". Xl. da Lei 
n' 8.258 . 2005, devida ao erario estadual, sob o código da receita 307 -Fumtec, a ser recolhida no prazo de quinze dias, a contar da publicação oficial 

deste Acórdão. em razão da ausencia de comprovação idónea de publicação dos Relatórios de Gestao Fiscal (RGEs) relativos ao 1." e 2." semestres. 

apontada no item 15 do R1T de Recurso n" 17:3 2013 e alinea "e" do Acordao PL-TCE n" 770 2012; 

h) determinar 0 aumento dos débitos decorrentes dos itens "d''. "1" e "g". na data do efetivo pagamento. quando realizado após o seu sencimento, com 

base nos acresci mos legais incidentes no caso de mora dos créditos tributários do Estado do Niaranhão, calculados a partir da data do s encimento; 

jI enviar a Procuradoria Geral de Justiça do Estado. em cinco (ias. apiis o transito em julgado, unia via deste Acórdão e dermos documentos necessários 
ao eventual njuizamento de ação: 

I)  ens  iar  it  Procuradoria Geral do Estado. em cinco dias, após o trânsito cio julgado, uma sia original deste Acordao e demais documentos necessários ao 
eventual inuizamento de ação de cobrança das multas ora imlicadas, no montante de RS 27.847.00  IRS  16.000.00 -- R$ 3.315.00 - 8.532.00), tendo corno 
devedkir o Presidente da  Camara.  Francisco das Chagas Costa; 

i»)  ens tar  a Procuradoria Geral do Municipio de Magalhães de Almeida, em cinco dias. após o transito  eta  julgado. uma via original deste Acórdão e 
demais documentos necessários ao eventual ajuizamento de ação de cobranya do valor imputado de R$ 16.575.00 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais), tendo como dev edor o Presidente da  Camara.  Francisco das Chagas Costa: 

n) comunicar a Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca da ausência de recolhimento da contribuição previdenciaria dos s ereadores. 

Presentes a sessão os Conselheiros Alvaro  Cesar  de França Ferreira (Presidente em exercício), Raimundo Nonato de  Cars  alho Lago  Junior.  Védo 
Flamarion Lobão. os Conselheiros-Substitutos AntOnio Blecaute Costa Barbosa (Relator). Melquizedeque Nas a  Net»  e Osmário Freire Guitnaraes e o 
Procurador Douglas Paulo da Silva. membro do Ministério Público de Contas. 

Publique-se e cumpra-se. 
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Sala das Sessões do Tribunal de Contas do hstado do  Maranhao.  em  Sao  Luis, 24 de julho de 2013. 

Conselheiro Alvaro César de França Ferreira 

Presidente em exercicio 

Conselheiro-Substituto Antônio Blecaute Costa Barbosa 

Relator 

Douglas Paulo da Silva 

Procurador de Contas 

Assinado eletrônicamente por: 

Álvaro  Cesar  de França Ferreira 
Presidente 
42 14437996.52824-739 
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