TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC-11.836/11
Interessado: Prefeitura Municipal de Paulista.
Verificação de cumprimento de Acórdão.

Assunto:
Decisão:

Cumprimento parcial. Novo prazo.

A C Ó R D Ã O APL-TC - 00573/2012
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de verificação de cumprimento do Acórdão APL – TC –
0984/2009 (fls. 72/73) exarado no processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA – EXERCÍCIO DE 2007, sob a
responsabilidade do Sr. Sabiniano Fernandes de Medeiros.
No supracitado Acórdão, o Tribunal decidiu, dentre outras, aplicar multa e assinar novo
prazo ao ex-gestor responsável, para que comprovasse a adoção das medidas
saneadoras adotadas pela municipalidade.
O Relator determinou o encaminhamento destes autos à Corregedoria desta Corte de
Contas que concluiu não ter sido cumprido o Acórdão APL – TC – nº 984/2009.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL
O Representante do MPjTC Procurador Dr. Marcílio Toscano Franca Filho, nos autos,
observou que as determinações inseridas nos itens 4 e 7 do Acórdão APL – TC Nº.
984/09 estão sob a responsabilidade do atual gestor e, opinou que fosse declarado o
cumprimento parcial do Acórdão, assinando-se prazo ao Gestor de Paulista, Sr.
Severino Pereira Dantas, objetivando a comprovação de medidas no sentido de
solicitar junto à Secretaria de Segurança e da Defesa Social apresentação de contas
do Convênio firmado nº 036/2007, com posterior juntada aos autos da documentação
pertinente; e a adoção de sistema de controle e tombamento dos bens
patrimoniais, bem como do cadastro de contribuintes do IPTU do município, sob
pena de multa.

VOTO DO RELATOR
O Relator, acompanhando o entendimento do Ministério Público de Contas, vota pela
declaração do cumprimento parcial do Acórdão APL -TC -984/09, assinando-se o
prazo de 30 (trinta) dias ao atual gestor do município, Sr. Severino Pereira Dantas,
objetivando a comprovação de medidas no sentido de solicitar junto à Secretaria de
Segurança e da Defesa Social a prestação de contas do Convênio nº 036/2007, com
posterior juntada aos autos da documentação pertinente; e, a adoção de sistema de
controle e tombamento dos bens patrimoniais; bem como de cadastro de
contribuintes do IPTU do município, sob pena de aplicação de multa e outras
cominações legais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS-PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo supra indicado e
considerando o Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal, os
membros do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, na sessão
realizada nesta data, ACORDAM em:
•

DECLARAR o cumprimento parcial do Acórdão APL- TC 984/2009;

•

ASSINAR o prazo de 30 (trinta) dias ao atual Prefeito, Sr. Severino
Pereira Dantas, para comprovação de medidas no sentido de solicitar
à Secretaria de Segurança e da Defesa Social, a prestação de contas
do Convênio firmado nº 036/2007, com a posterior juntada aos
autos da documentação pertinente; e, a adoção de sistema de
controle e tombamento dos bens patrimoniais, bem como de
cadastro de contribuintes do IPTU do município, sob pena de
aplicação de multa e outras cominações legais.
Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões do TCE/PB - Plenário Ministro João Agripino Filho.
João Pessoa, 08 de agosto de 2012.
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