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*RESOLUÇÃO Nº 15.807

Processo nº 013001.2017.1.000

Jurisdicionado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Assunto: Contas Anuais de Governo – Exercício 2017

Relator: Conselheiro Luis Daniel Lavareda Reis Junior

Instrução: 5ª Controladoria

Procurador(a): MARIA INEZ KLAUTAU DE MENDONÇA GUEIROS

Interessado: ANTONIO CARLOS VILAÇA (Prefeito)

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE

GOVERNO. PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARCARENA. EXERCÍCIO DE 2017.

FALECIMENTO DO ORDENADOR OCORRIDO

ANTES DA CITAÇÃO. PARECER PRÉVIO

RECOMENDANDO À CÂMARA MUNICIPAL A

ILIQUIDAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo Nº 013001.2017.1.000, RESOLVEM, à

unanimidade, os Conselheiros do PLENO do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do

Pará, nos termos do voto do Relator. CONSIDERANDO o disposto no Artigos 37, Inciso I, da Lei

Estadual nº 109/2016.

DECISÃO: EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO as contas do(a) Sr(a) Antonio

Carlos Vilaça, relativas ao exercício financeiro de 2017. PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO À

CÂMARA MUNICIPAL A ILIQUIDAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE BARCARENA, EXERCÍCIO 2017, QUE ESTEVE SOB A RESPONSABILIDADE DO SR. ANTÔNIO

CARLOS VILAÇA, AO TEOR DO ART. 45, "B", DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 109/2016,

RECOMENDANDO AINDA O TRANCAMENTO DAS CONTAS E O CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO

DO PROCESSO. Deve a Secretaria-Geral notificar o Presidente da Câmara Municipal de

Barcarena para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retire os autos na sede deste Tribunal, para

processamento e julgamento do Parecer Prévio, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme

determina o Art. 71, §2º, da Constituição Estadual, sob pena de envio dos autos ao Ministério

Público para apuração do crime de improbidade, por violação do Art. 11, II, da Lei nº 8.429/92,

sem prejuízo de outras sanções que vier imputar o Tribunal, de natureza pecuniária e de ponto

de controle para reprovação de suas contas. Belém – PA, 11 de Novembro de 2020

*Republicada por ter saído com erro o número do Ato na edição de 04 de fevereiro de 2021.
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RESOLUÇÃO Nº 15.569, DE 10/12/2020

Processo SPE nº. 013.001.2016.1.000 (201781552-00)

Origem: Prefeitura Municipal de Barcarena

Assunto: Prestação de Contas de Governo exercício de 2016

Responsável: Antônio Carlos Vilaça

Relator: Conselheiro Sérgio Leão

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA.

EXERCÍCIO DE 2016.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, por

votação unânime, em conformidade com a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do

Conselheiro Relator.

DECISÃO:

I. Considerando o falecimento do ex ordenador, deixam de aplicar sanção pecuniária, por

constituir cominação de penalidade que não alcança seus sucessores, pela sua natureza

personalíssima, com arrimo no Art. 5º, Inciso XLV, da CF/88.

II. Ante ao exposto, e, com fundamento no Art. 45, Inciso IV, Alínea “b”, da LC Estadual n.º

109/2016 (LO/TCM-PA), votam pela emissão de Parecer Prévio recomendando à Câmara que

torne Iliquidáveis, as Contas de Governo da Prefeitura Municipal de BARCARENA, exercício de

2016, de responsabilidade de ANTÔNIO CARLOS VILAÇA.

III. Após o trânsito em julgado desta decisão, deve a Secretaria notificar o Presidente da

Câmara Municipal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retire os autos da sede deste

Tribunal, para processamento e julgamento do presente Parecer Prévio, no prazo de 90

(noventa) dias, conforme determina o Art. 71, §2º, da Constituição Estadual, sob pena de envio

dos autos ao Ministério Público para apuração do crime de improbidade, por violação do Art.

11, II, da Lei nº 8.429/92, sem prejuízo de outras sanções que vier imputar o Tribunal, de

natureza pecuniária e de ponto de controle para reprovação de suas contas.
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ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

ACÓRDÃO Nº 32.974 

PROCESSO: 

MUNICiPIO: 

ÓRGÃO: 

ASSUNTO: 

RESPONSÁVEL: 

ADVOGADO: 

RELATOR: 

201807600-00 (130012008-00) 

BAR CARENA - EXERCÍCIO 2008 

PREFEITURA MUNICIPAL - CONTAS DE GESTÃO 

PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 29.595/2016 

LAURIVAL MAGNO DA CUNHA 

DANIELANTÔNIO SIMÕES GUALBERTO - OAB/PA Nº 21 .296 

CONSELHEIRO CEZAR COLARES 

EMENTA. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BARCARENA. Prestação de Contas de Gestão. 
Exercício 2008. Pedido de Revisão em face do 
Acórdão N°29. 595/2016. Admissibilidade. Concessão 
cautelar de Efeito Suspensivo. 

Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, conforme ata da 
Sessão realizaãa nesta data, e nos termos do despacho de admissibilidade do 
recurso e voto do Conselheiro Relator, que passam a integrar esta decisão, em: 

1- ADMITIR o PEDIDO DE REVISÃO em face do Acórdão Nº29.595/2016, formulado 
pelo Sr. LAURIVAL MAGNO DA CUNHA, ordenador responsável pela prestação de 
contas de GESTÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA, exercício 
financeiro de 2008, por ser tempestivo e preencher os demais requisitos legais de 
admissibi lidade, concedendo cautelarmente o EFEITO SUSPENSIVO ao mesmo . 

Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, erj(i"\18 de 
setembro de 2018. / 

! 
/ "" 

\~· 1,,,_ec ,1 --

conselh~r~zar -~ 
Relator / " 

/).IA.e- ~~e b. ~~ ª~ ---
Conselheira Mara Lúcia O <:e... 

Presidente da Sessão 

Presentes: Conselheiros José Carlos Araújo, Antônio José Guimarães, Conselheiros 
Substitutos Sérgio Dantas e Adriana Oliveira, e a Procuradora Maria lnez Gueiros. 



PROCESSO: 

MUNICÍPIO: 

ÓRGÃO: 

ASSUNTO: 

RECORRENTE: 

ADVOGADO: 

RELATOR: 

INFORMAÇÃO: 

1 - RELATÓRIO. 

ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

2ª CONTROLADORIA 
PROCESSO Nº 201807600-00 

201807600-00 (P/C. Nº 130012008-00) 

BAR CARENA 

PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO - EXERCÍCIO 2008 

PEDIDO DE REVISÃO - FACE ACÓRDÃO Nº 29.595/2016 

LAURIVAL MAGNO CUNHA 

DANIEL ANTÔN IO SIMÕES GUALBERTO - OAB/PA 21 .296 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES 

555/2018 - 2ª CONTROLADORIA 

1 

Trata os autos de Pedido de Revisão, apresentado por Laurival 

Magno Cunha, conjuntamente com seu procurador e advogado habil itado a 

folha 282, Dr. Daniel Antônio Simões Gualberto, contra a decisão exarada 

pelo Tribunal de Contas dos Municípios nas contas de Gestão, exercício 

financeiro de 2008, da Prefeitura Municipal de Barcarena (Processo nº 

130012008-00), Acórdão nº 29.595/2016 , contra a decisão publicada em 

16.12.201 6, na vigência da Lei Complementar 084/2012, haja vista que a LC 

atual (109/201ô) entrou em vigor em 13/01/2017, ao qual pretende a reforma da 

decisão prolatada nos autos do Processo, em epígrafe, a unanimidade, este 

Tribunal julgou irregulares as presentes contas, para compreensão, transcrevo 

na integra: 

ACÓRDÃO Nº 29.595 

Processo:130012008-00 
Classe: Prestação de Contas de Gestão 
Procedência: Prefeitura Municipal de Barcarena 2008 
Interessado: Lauríval Magno Cunha 
Instrução: Auditor Alcímar Lobato/3º Controladoría/TCM 
Ministério Público: Elísabeth Massoud Salame da Silva 
Relatora: Conselheira Mara Lúcia n 

_ _________ \ \, 
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ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

2ª CONTROLADORIA 
PROCESSO Nº 201807600-00 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA. EXERCÍCIO DE 
2008. MULTA PELO ENCAMINHAMENTO INTEMPESTIVO 
DO RGF DO 1º QUADRIMESTRE. NÃO APROPRI AÇÃO DA 
TOTALIDADE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, SEM A 
EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO DA DÍ VIDA 
PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERI FICAÇÃO 
DOS PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS GESTORES 
MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NA 
RESOLUÇÃO Nº 9.065/2008/TCM. LANÇAMENTO DA 
CONTA AGENTE ORDENADOR. CONTAS JULGADAS 
IRREGULARES. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 

Visto~ relatados e discutidos os presentes autos, que tratam da prestação de contas do 
Senhor Lauríval Magno Cunha, Prefeito e Ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de 
Barcarena, exercício financeiro de 2008, acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará, nos termos da ata da sessão e do relatório e voto da Conselheira 
Relatora às tis. 301/305, aprovados por unanimidade, em considerar irregulares as contas 
prestadas por Lauríval Magno Cunha, que passa a integrar esta decisão. 

Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis. 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 08 de 
novembro de 2016. 

Conselheiro Cezar Colares 
Presidente 

Conselheira Mara Lúcia 
Relatora 

Presentes: Conselheiros Daniel Lavareda; Mara Lúcia; Cezar Colares; Antônio José Guimarães; 
Sérgio Leão; Conselheiro Substituto Sérgio Dantas e a Procuradora Maria Regina Cunha. 

li -ADMISSIBILIDADE. 

2 

O presente Pedido de Revisão foi protocolizado neste Tribunal no dia 

06/09/2018, através do processo nº 201807600-00, tempestivo e pela 

admissibilidade do Pedido de Revisão, com efeito suspensivo, fls . 406/409, 

atacou as questões da rejeição, quais sejam: 

- Remessa intempestiva do 1° quadrimestre do Relatório de Gestão Fiscal; 

- Não apropriação das obrigações patronais; 

_ _ ________ )li 
05/04 Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo. Belém - PA /\ 



ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

2ª CONTROLADORIA 
PROCESSO Nº 201807600-00 

3 

- Impossibilidade de verificação dos pagamentos dos subsídios dos 

gestores municipais; 

- Conta "Agente Ordenador" no valor de R$ 6.467,1 0 referente as 

diferenças apontadas nos saldos anterior e atual; 

- Descumprimento da Resolução nº 9.065/2008/TCM, pela não adeq ação 

técnica do Layout do e-Contas; 

Ainda, recolher aos cofres municipais, face a conta "Agente Ordenador" o 

valor de R$ 6.467, 1 O devidamente atualizado, assim como multa ao 

FUMREAP/TCM de R$ 8.945,04 (pela remessa intempestiva do 1 ° 
quadrimestre do RGF), tudo nos termos como constou do relatório e voto da 

Exmo. Conselheira Relatora. 

Ili - DA ANÁLISE TÉCNICA. 

1) Remessa intempestiva do 1° quadrimestre do RGF: 

Das Razões: O recorrente argumenta que o valor da multa aplicada de quase 

R$ 10.000,00 reais por um atraso de apenas 4 dias, não atrapalhou ou trouxe 

embaraço para a ação fiscalizadora do tribunal. Argumenta ainda, pelo senso 

de justiça e razoabilidade que lhe são próprios, que releve a falha e afaste a 

multa. 

Apreciação: Após as argumentações apresentadas, deixamos o saneamento 

da falha a superior consideração. 

2) Não apropriação das obrigações patronais: 

Das Razões: O recorrente alega existir um equívoco em relação aos encargos 

patronais, haja vista que no decorrer do exercício em exame, 2008, já havia ~ 

05/04 Tmv. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo. Belém - PA /\ 
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ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

2ª CONTROLADORIA 
PROCESSO Nº 201807600-00 

4 

desconto na conta FPM, conforme demonstrativo de distribuição da 

arrecadação do banco do brasi l. Portanto, não há de se fa lar em manutenção 

da falha. 

Apreciação: Após as alegações apresentadas, e a constatação da dedução na 

conta do FPM (RFB-PREV-OB COR e RFB-PREV-PAR) nos demonstrativos de 

arrecadação, fls. 283/325, extraídas no Site do Banco do Brasil, de acordo com 

reiteradas decisões plenárias, consideramos relevada a falha. 

3) Impossibilidade de verificação dos pagamentos dos subsídios dos 

gestores municipais: 

Das Razões: O recorrente alega existir equívocos na instrução processual, e 

para comprovar encaminha dados extraídos do sistema e-contas e, ainda, da 

documentação que instrui a prestação de contas. 

Apreciação: Apesar das alegações apresentadas, não identificamos no 

sistema e-contas o pagamento individual izado de subsídios do Prefeito e Vice

Prefeito, entretanto, constatamos através de papel de trabalho, fls. 363/369, um 

montante de subsídios de prefeito e vice-prefeito. Outrossim, houve apenas a 

impossibilidade de verificação e não a ausência de pagamentos dos gestores 

municipais, todavia, deixamos o saneamento da falha à superior 

consideração. 

4) Conta "Agente Ordenador" no valor de R$ 6.467, 1 O referente as 

diferenças apontadas nos saldos anterior e atual: 

Das Razões: O recorrente no intuito de sanar a pendência, encaminha o 

comprovante de recolh imento, devidamente atualizado, no valor de 

R$10.657,78. 

05/04 Trav. McJgno de Araújo, 474 - Telégrafo. Belém - PA 



ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

2ª CONTROLADORIA 
PROCESSO Nº 201807600-00 

5 

Apreciação: Após constatação de cópia autenticada do comprovante de 

transferência bancária, fl . 400, (favorecido: tributos municipais PMB), 

consideramos sanada a falha. 

5) Descumprimento da Resolução nº 9.065/2008/TCM, pela não adequação 

técnica do Layout do e-Contas: 

Das Razões: O recorrente no intuito de sanar a pendência encaminha 

relatórios do sistema e-contas, assim como tem claro o lançamento de todos os 

procedimentos licitatórios no sistema e-contas (identificação/vinculação aos 

empenhos). 

Apreciação: Após constatação nos papéis de trabalho do sistema e-contas, fls. 

328/362, demonstrando que foi alimentado dados no sistema do TCM, todavia, 

deixamos o saneamento da falha à superior consideração. 

É o relatório. 

Belém, 07 de novembro de 2018. 

CONFERE: 

05/04 Trav. Magno de Araújo, 474 - Telégrafo. Belém - PA 



PROCESSO 

MUNICÍPIO 

ÓRGÃO 

ASSUNTO 

RESPONSÁVEL 

ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

G SINETE DO CONSELHEIRO CEZAR COLARES 
PROCESSO Nº 201807600-00 (130012008-00) 

201807600-00 ( 13001 2008-00) 

BAR CARENA 

PREFEITURA MUNICIPAL- Exercício 2008 

PEDIDO DE REVISÃO - Acord ão nº 29.595/2016 

LAURIVAL MAGNO DA CUNHA 

ADVOGADO DANIEL ANTÔNIO SIMÕES GUALBERTO 21 .296 OAB/PA 

RELATOR CONSELHEIRO CEZAR COLARES 

DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE PEDIDO DE REVISÃO 

Trata-se de Pedido de Revisão apresentado por Laurival Magno Cunha contra 

a decisão exarada pelo Tribunal de Contas dos Municípios nas contas de Gestão de 2008 

da Prefeitura Municipal de Barcarena (Processo nº 130012008-00), Acordão nº 

29.595/2016, publicado em 16.12.2016, na vigência da Lei Complementar 084/2012. 

Alega a tempestividade do presente pedido e o cabimento do mesmo em 

função de "grosseiro erro de cálculo das contas e insuficiência da instrução processual", 

invoca ainda "incidente de uniformização de ju risprudência" e solicita por fim , que o 

pedido seja conhecido e recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, em função do 

risco de dano de difícil reparação, uma vez que o Legislativo Municipal já pratica atos 

preparatórios para o julgamento das presentes contas. 

Após este breve relato passo a análise do mesmo. 

a) O Pedido é tempestivo e verificando as demais hipóteses de cabimento, o 

ordenador alega, entre outros, erro de cálculo e falhas na instrução processual. 

Alega em síntese: 

1- "Não apropriação das obrigações patronais no exercício, sem a existência de 

negociação da dívida previdenciária": 

Demostra nos autos que, ao contrário do apontado pelo técnico, existia o 

parcelamento e pagamento de dívida previdenciária com débito em conta-corrente. 

li- "Impossibilidade de verificação dos pagamentos dos subsídios dos gestores 

municipais, uma vez ausente detalhamento no e-contas". 

Demonstra que no e-contas, os pagamentos estão detalhados e pagos de 

() ~f-1 /] >, -~ \< ~ \__ __ 



ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

GABINETE DO CONSELHEIRO CEZAR COLARES 
PROCESSO Nº 201807600-00 (130012008-00) 

acordo com o ato de fixação nos valores de R$14.908,40 ao prefeito e R$11.181 ,20 ao 

vice-prefeito. 

Ili - Agente Ordenador de R$ 6.467, 1 O (seis mil , quatrocentos e sessenta e 

sete reais e dez centavos): 

Apesar de contestar o cálculo, apresenta comprovante de recolh imento do 

valor, devidamente atualizado. 

Os argumentos e documentos apresentados são suficientes para admitir o 

pedido, pois indicam a plausível possibilidade da decisão ter sido tomada com base em 

instrução falha e com erro de cálculo. 

b) Solicitação do recebimento no efeito suspensivo: 

Trata-se de pedido excepcional, cabível ante a possibil idade de dano 

irreparável diante da demora da apreciação do pedido de revisão. 

Alega que a Câmara Municipal já toma medidas preparatórias, visando a 

apreciação das contas. 

Tal fato é confirmado pelo expediente enviado ao TCM, em que o Nobre 

Presidente da Câmara Municipal, solicita que o processo seja encaminhado ao Legislativo 

para julgamento. 

Ao analisar os fatos, vislumbro a real possibilidade de falha e erro de cálculo na 

instrução processual que baseou a decisão desta Corte, o que certamente merece uma 

análise técnica detalhada dos fatos, inclusive para consubstanciar com segurança técnica 

a deliberação a ser tomada pelo Legislativo. 

Entendo prudente, excepcionalmente, que o presente Pedido de Revisão, seja 

recebido no efeito suspensivo, o que determino cautelarmente. 

Diante do exposto, ADMITO o presente Pedido de Revisão e cautelarmente 

concedo o efeito suspensivo ao mesmo. 

Após ser submetido ao Plenário, os autos , deverão ser encaminhados a 2ª 
/ 

Controladoria para análise técnica, onde deverá tramitár em reg ime de prioridade. 

. ~ lém, 17 de setembro de 20_18. // , 

- ----------- . . Q ~~/ . 
---C onselheiro .~ . ~ -

------ 2 
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ESTADO DO PARÁ 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

ACÓRDÃO Nº 32.916 

PROCESSO: 

MUNICIPIO: 

ÓRGÃO: 

ASSUNTO: 

RESPONSÁVEL: 

CONTADOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO: 

RELATOR: 

Ato pu bli ca do no J?- 0 ,E nº '7 7 , 
- -- ,,,,,,.. ~ 

Tribuna l de Con t as dos Mu · ipio 
c1 

130012011-00 de /".:"? rV-/ 1/ 0 , P:l:' f,/ 

BAR CARENA Responsáv e l 

PREFEITURA MUNICIPAL 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2011 

JOÃO CARLOS DOS SANTOS DIAS 

ALAN NAZARENO PANTOJA DOS SANTOS-CRC/PA Nº010424/07 

PROCURADORA MARIA REGINA CUNHA 

CONSELHEIRO CEZAR COLARES 

EMENTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BARCARENA. Prestação de Contas de Gestão. 
Exercício 2011 . INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, conforme ata da Sessão 
realizada nesta data e nos termos do relatório e voto do Conselheiro Relator, que passam 
a integrar esta decisão, em: 

- DETERMINAR a INDISPONIBILIDADE DE BENS do ordenador JOÃO CARLOS DOS 
SANTOS DIAS, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 96, 1, da Lei Complementar 
Estadual nº 109/2016, combinado com art. 145, 1, do Ato Nº 16/2013, alterado pelos Atos 
Nº 17/2014, 18 e 19/2017, de que trata do Regimento Interno, deste TCM/PA, em 
quantidade suficiente para garantir o ressarcimento dos danos causados aos Cofres 
Públicos Municipais de BARCARENA, conforme decisão proferida no Acórdão Nº 32.610, 
com ofícios ao CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 1 ° e 2° OFICIOS de Belém 
e CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS do Município de BARCARENA, DETRAN, 
Banco Central e demais órgãos. 

Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Par ~~ em 05 de 
julho de 2018. 

' .. . 

Presentes: Conselheiros Aloísio Chaves, Antônio José Guimarães, Sérgio Leão, 
Conselheiros Substitutos Sérgio Dantas, Márcia Costa, e a Procuradora Maria lnez 
Gueiros. 
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ESTADO DO PARA 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

ACÓRDÃO Nº 32.973 

PROCESSO: 

MUNICIPIO: 

ÓRGÃO: 

ASSUNTO: 

RESPONSÁVEL: 

ADVOGADO: 

RELATOR: 

201807601-00 (130012008-00) 

BARCARENA - EXERCÍCIO 2008 

PREFEITURA MUNICIPAL - CONTAS DE GOVERNO 

PEDIDO DE REVISÃO EM FACE DA RESOLUÇÃO Nº 12.751/2016 

LAURIVAL MAGNO DA CUNHA 

DANIEL ANTÔNIO SIMÕES GUALBERTO - OAB/PA Nº 21.296 

CONSELHEIRO CEZAR COLARES 

EMENTA. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BARCARENA. Prestação de Contas de Governo. 
Exercício 2008. Pedido de Revisão em face da 
Resolução Nº12. 751/2016. Admissibilidade. 
Concessão Cautelar de Efeito Suspensivo. 

Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Pará, por votação unânime, conforme ata da 
Sessão realizada nesta data e nos termos do despacho de admissibilidade do 
recurso e voto do Conselheiro Relator, que passam a integrar esta decisão, em: 

1- ADMITIR o PEDIDO DE REVISÃO em face da Resolução N°12.751/2016, 
formulado pelo Sr. LAURIVAL MAGNO DA CUNHA, ordenador responsável pela 
prestação de contas de GOVERNO da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA, 
exercício financeiro de 2008, por ser tempestivo e preencher os demais requ isitos 
legais de admissibi lidade, concedendo cautelarmente o EFEITO SUSPENSIVO ao 
mesmo. 

Sala das sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 
setembro de 2018. 

\ 

Presentes: Conselheiros José Carlos Araújo, Antônio José Guimarães, Conselheiros 
Substitutos Sérgio Dantas e Adriana Oliveira, e a Procuradora Maria lnez Gueiros. 
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Trata os autos de Pedido de Revisão, apresentado por Laurival 

Magno Cunha, conjuntamente com seu procurador e advogado habilitado a 

folha 282, Dr. Daniel Antônio Simões Gualberto, contra a decisão exarada 

pelo Tribunal de Contas dos Municípios nas contas de Governo, exercício 

financeiro de 2008, da Prefeitura Municipal de Barcarena (Processo nº 

130012008-00), Resolução nº 12.751/2016, contra a decisão publicada em 

16.12.201 6, na vigência da Lei Complementar 084/2012, haja vista que a LC 

atual (109/2016) entrou em vigor em 13/01/2017, ao qual pretende a reforma da 

decisão prolatada nos autos do Processo, em epígrafe, a unanimidade, este 

Tribunal julgou irregulares as presentes contas, para compreensão , transcrevo 

na integra : 

f\C l f\ A 

RESOLUÇÃO Nº 12.751 

Processo:130012008-00 
Classe: Prestação de Contas de Governo 
Procedência: Prefeitura Municipal de Barcarena 2008 
Interessado: Laurival Magno Cunha 
Instrução: Auditor Alcimar Lobato/3º Controladoria/TCM 
Ministério Público: Elisabeth Massoud Salame da Silva 
Relatora: Conselheira Mara Lúcia 

-··--···-··--- ---··--··· -----··---- --Trns. Ma,,o do NaO ;o. 4 74 - T,Jégrnfo Belém - PA \ 
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA. EXERCÍCIO 
2008. DESCUMPRIMENTO DO ART. 167, INCISO V, DA 
CF/88 C/C ART. 59, DA LEI FEDERAL Nº 4 .32 0/64, 
DESCUMPRIMENTO DOS ARTS, 20, III, "B✓; E ART. 42 DA 
LRF. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A 
NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS. REMESSA DE CÓPIAS DOS 
AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 

Vístos/ relatados e díscutídos os presentes autos/ que tratam da prestação de contas do 
Senhor laurival Magno Cunha, Prefeíto e Ordenador de Despesas da Prefeitura 
Municipal de Barcarena, exercícío de 2008, acordam os Conselheíros do Tríbunal de Contas 
dos Municípíos do Estado do Pará, nos termos da ata da sessão e do relatórío e voto da 
Conselheíra Relatora às tis. 232/234r aprovados por votação unâníme/ pela emíssão de 
Parecer Prévío recomendando à Câmara do Munícípio a não aprovação das contas prestadas 
por Laurival Magno Cunha. 

Encamínhar cópía dos autos ao Mínístérío Públíco Estadual para as provídências cabíveis. 

Sala das Sessões do Tíibunal de Contas dos Munícípíos do Estado do Pará, em 08 de 
novembro de 2016. 

Conselheíro Cezar Colares 
Presídente 

Conselheíra Mara Lúcia 
Relatora 

Presentes: Conselheíros Daniel Lavareda/ Mara Lúcia/ Cezar Colares✓• Antônío José Guimarães✓• 
Sérgío Leão/ Conselheiro Substítuto Sérgio Dantas e a Procuradora María Regina Cunha. 

li - ADMISSIBILIDADE. 

2 

O presente Pedido de Revisão foi protocolizado neste Tribunal no dia 

06/09/2018, através do processo nº 201807601-00, tempestivo e pela 

admissibilidade do Pedido de Revisão, com efeito suspensivo , fls. 402/409, 

atacou as questões da rejeição, quais sejam: 

- Descumprimento do art. 167, V, da CF e art. 59, da Lei Federal nº 4.320 ; 

- Descumprimento do art. 20, Ili, "b", da LRF; 

- Descumprimento do art. 42, da LRF. 

\ 
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1) Descumprimento do art. 167, V, da CF e art. 59, da Lei Federal nº 

4.320(abertura de créditos adicionais suplementares acima do autorizado 

na LOA) : 

Das Razões: O recorrente justifica que o decreto nº 06/2008, no valor de 

R$ 12.500.000,00 não trata de um decreto de abertura de crédito, pois sim 

sobre remanejamento. 

Apreciação: Após as justificativas apresentadas, assim como a constatação 

que o decreto nº 006/2008 , de 01/09/2008, fls . 121/131, do balanço geral, trata

se de realocação/remanejamento dentro de uma mesma categoria de 

programação. Entretanto, temos a seguinte situação: 

Orçamento Anual - Valor Fixado 138.36 1.658,00 

(+) Créditos Adicionais Suplementares 65.493.150,40 

(=) Sub-Total 203.854.808 ,40 

(-) Créditos Por Anulação 25.490.1 50,40 

(=) Total Autorizado 178.364.658,00 

Diante do que fo i exposto acima, o valor suplementado foi de R$ 65.493.150,40 

equivalente a 47,33% do valor fixado na LOA, percentual abaixo do 

estabelecido que era de 50%. Portanto, consideramos sanada a falha . 

2) Descumprimento do art. 20, Ili , "b", da LRF(gasto com pessoal do poder 

executivo em 54,80%): 

Das Razões: O recorrente argumenta que fo i ultrapassado apenas 0,8% do 

limite, o fato deu-se pela queda das receitas municipais e a falta de tempo hábil 

para sua redução. Entretanto, o gasto com pessoal do município(art. 19, Ili, da 

LRF), alcançou o percentual de 57,33%, não ultrapassando o limite de 60%. 

Nesta esteira cita diversos atos que deram subsunção da falha. 

('I C:. / f\A Trav. Ma1rn o de Araúio. 474 - Telé!nafo . Belém - PA 
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Apreciação: As argumentações apresentadas não são suficientes para sanar a 

falha, entretanto, constatamos que no total de gasto do ente da federação, o 

percentual ficou abaixo de 60%, conforme demonstrado em quadro abaixo, 

portanto, diante de reiteradas decisões plenárias, relevamos a falha. 

Valor Aplicado - Órgão/Poder Receita Corrente Líquida Valor do Gasto 
1 % 

Legislativo 4.031.537,93 2,53 
·- ~-

Executivo 159.478.444, 78 87 .395.394,28 54,80 

Gasto do Ente da Federação 91.426.932,21 57,33 

· 3) Descumprimento do art. 42, da LRF(disponibilidade financeira): 

Das Razões: O recorrente alega que consta na relação de restos a pagar, fls. 

67/69, o montante em Inscrição de R$ 1.466.282,33, excl uindo as despesas 

contraídas nos quatro primeiros meses do exercício em exame, 01/01 a 30/04 , 

(de acordo com o estabelecido pela LRF), na ordem de R$ 432.155, 1 O ficando 

portanto, o valor das obrigações em R$ 1.034. 127,23 enquanto que a 

disponibi lidade em caixa e bancos da Prefeitura Municipal é de R$1.210.718,44 

verificando a existência de saldo suficiente para cobrir o montante de 

compromissos a pagar. 

Apreciação: Após as alegações apresentadas, consideramos cumprido o que 

estabelece o art. 42, da LRF. 

É o relatório. 

Belém, 07 de novembro de 2018. 

lílJf f[l ;#~ 
ANALISTA: JOSÉ A f&sfoA LVES 

LA 500000102 

CONFERE: 

; I 
Jl~ ) ~- -~-

' ARIÁ ~~~ESSO~ DA . ILVA 
·3 0NTRJ { AD-OR 2fa3 CONTROLADORIA 



PROCESSO 

MUNICIPIO 

ÓRGÃO 

ASSUNTO 

RESPONSÁVEL 

ADVOGADO 

RELATOR 

ESTADO DO PARÁ 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

GABINETE DO CONSELHEIRO CEZAR COLARES 
PROCESSO Nº 201807601-00 (13001 2008-00) 

201807601-00 (130012008-00) 

BAR CARENA 

PREFEITURA MUNICIPAL- Exercício 2008 

PEDIDO DE REVISÃO - RESOLUÇÃO 12.751/16 

LAURIVAL MAGNO DA CUNHA 

< -~ ; (.. ' ·., 1.i) 

DANIEL ANTÔNIO SIMÕES GUALBERTO 21 .296 OAB/PA 

CONSELHEIRO CEZAR COLARES 

DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE PEDIDO DE REVISÃO 

Trata-se de PEDIDO DE REVISÃO interposto por LAURIVAL MAGNO DA 

CUNHA, contra a deliberação consubstanciada na Resolução n. 12.751/16, publicada em 

16.12.2016, que recomendou ao Legislativo, a não aprovação das contas do exercício de 

2008, por ofensa aos seguintes ditames constitucionais e legais: 

1 - Descumprimento do art. 167, V, da CF e art. 59, da Lei Federal 4320/64; 

li - Descumprimento do art. 20, Il i, b, da LRF; 

Ili - Descumprimento do art. 42, da LRF. 

Alega o ordenador que a Resolução 12.751/16, foi publicada em 16.12.2016, 

sob a égide da então, Lei Complementar 084/1 2, que não restringia a interposição de 

Pedido de Revisão, e que este é o marco regulatório temporal, aplicável a este processo. 

Solicita a admissibilidade do pedido de revisão ora apresentado, posto q e se 

enquadra no prazo de dois anos para a sua interposição. 

Alega, ainda qué a decisão guerreada foi tomada "em claro desalinhamento a 

verdade dos fatos, visto o grosseiro erro de cálculo das contas" e em "dissonância com 

os precedentes deste TCM/PA", invocando a "apreciação de incidente de uniformização 

de jurisprudência". 

Em suas alegações de mérito, procura demonstrar que houve equívoco e erro 

de cálculo por parte da área técnica do TCM/PA, quanto a abertura de créditos adicionais 

que não teriam ultrapassado os limites estabelecidos no art. 167, V, da CF/88 e art. 59 da 

Lei 4320/64. 
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Alega que o descumprimento do art. 20, Ili, b, da LRF, não tem sido motivo de 

reprovação de contas, uma vez que o limite do art. 19, Ili, da LRF, foi observado e elenca 

várias decisões neste sentido, no TCM/PA. 

Contesta o descumprimento do art. 42, da LRF, alegando erro de cálculo da 

controladoria, que ao demonstrar as despesas empenhadas em restos a pagar, incluiu em 

seus cálculos, os três quadrimestres de 2008 e não os dois últimos quadrimestres, como 

determina o citado art. 42, da LRF, que não teria sido descumprido, senão pelo erro de 

cálculo que conduziu a decisão do Pleno. 

Alega, ainda, ausência de dolo e de dano ao erário e a necessidade de 

"adequação ao grau de punibilidade", e o fato de que trata-se de contas do exercício de 

2008. 

Por fim, o recorrente pugna pelo recebimento e conhecimento da Revisão, em 

seus efeitos devolutivo e suspensivo, e indica que o risco da demora em seu julgamento 

poderá acarretar dano irreparável , inclusive pelo fato de a Câmara Municipal já realizar 

atos preparatórios ao julgamento das referidas contas. 

Ao final, requer que o Pedido de Revisão seja conhecido e provido com a 

reforma da Resolução 12.751/16. 

Com este breve relato, passo a decidir. 

a) Inicialmente é necessário analisar sobre a admissibilidade de Pedido de 

Revisão sobre as contas de Governo. 

A Lei Orgânica do TCM (109/2016), estabelece em seu art. 84, § 1° que "não 

cabe Pedido de Revisão destinado a reforma de decisão prolatada sob a forma de 

Parecer Prévio". 

Foi uma mudança de posicionamento do Tribunal que, de forma recorrente, 

conhecia de pedidos de Revisão, em parecer prévio, elaborado em contas de Governo, a 

luz da Lei complementar 084/12, cuja vigência estendeu-se até o dia 12 de feverei ro de 

2017. 

Conforme demonstrado pela parte, a decisão guerreada foi publicada em 

16.12.2016, a luz, portanto, da Lei 084/12, que não vedava a apreciação de pedido de 

p r 2 
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revisão em contas de governo. 

Incontroverso reconhecer a possibilidade de conhecer do presente Pedido de 

Revisão em contas de Governo, desde que, é claro, atend idos os demais requisitos de 

cabimento previstos em Lei, posto que, atendido o requisito temporal de 02 (dois) anos. 

Ainda no intuito de ter seu pedido conhecido, o ordenador fundamenta-o em 

"erro de cálculo das contas" e "falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha 

fundamentado a decisão recorrida". 

Em uma rápida análise de mérito do Pedido de Revisão, é possível vislumbrar 

grandes possibilidades de a análise técnica que consubstanciou a decisão do Tribunal ter 

incorrido em "erro de cálculo", especialmente quando apurou o descumprimento do art. 

42, da LRF. Assim o fez ao calcular os empenhos de restos a pagar, considerando os três 

quadrimestres de 2008 e não os dois últimos, como determina a lei. 

Segundo a superficial análise técnica de minha assessoria, existem grandes 

indícios de que tenha ocorrido "erro de cálculo" na apuração da falha, que inclusive foi 

preponderante para a emissão de parecer prévio contrário. 

A mesma possibilidade de falha se observa na apuração do descumprimento 

do art. 167, V, da CF/88, quanto a abertura de créditos suplementares acima do 

autorizado. 

Caso confirmado o "erro de cálculo" na análise das contas, a decisão poderá 

inclusive ser declarada insubsistente ou reformada. 

Todos os fatos são suficientes para fundamentar, no mérito, a admissibilidade 

do presente ped ido de revisão, por preencher os requisitos de admissibilidade. 

b) Em seu pedido, o ordenador solicita a excepcional concessão do efeito 

suspensivo, através de medida cautelar, alegando risco de dano irreparável , inclusive pelo 

Legislativo Municipal "já realizar atos preparatórios ao julgamento das contas". 

Tal afirmativa é confirmada com o Ofício 174/2018 da Câmara Municipal de 

Barcarena, recebido em meu gabinete, em 14.09.18, onde o Excelentíssimo Vereador 

José Maria Rodrigues Júnior, solicita ao TCM que encaminhe àquele Legislativo, os autos 

da prestação de contas para julgamento. 

3 
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Diante da plausível possibilidade do parecer prévio ter sido emitido com "erro 

de cálculo", na análise técnica e diante de eminente dano irreparável ao ordenador, 

entendo ser necessário e prudente a concessão de efeito suspensivo ao presente pedido 

de revisão, na forma da legislação vigente. 

Ante o exposto, ADMITO do presente Pedido de Revisão em seu efeito 

devolutivo, e concedo cautelarmente o efeito suspensivo ao mesmo. Após submeter 

ao Plenário, seja encaminhado a Controladoria para instrução, com prioridade de análise 

e tramitação, para que, após apreciada a revisão pelo TCM, o mesmo possa ser 

encaminhado ao Legislativo Municipal para julgamento, s · m nenhuma dúvida quanto a 

apreciação técnica do mesmo. 

Belém, 17 de setembro de 2018. 

-~ --~---~<?~-~e~ I ~ 
Conselheiro CE~AR-OOT F;fi _ --~ 
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