ATOS DO TRIBUNAL PLENO
ATOS PUBLICADOS NO DOE PB EDIÇÃO DE 20/03/2008
PROCESSO TC N.º 2164/06 – Recurso de Reconsideração da
Prefeitura Municipal de JACARAÚ, exercício de 2005, de
responsabilidade da Sra. Maria Cristina da Silva. ACÓRDÃO APL – TC –
120/08, de 12/03/2008. DECISÃO: Por unanimidade, em conhecer do
presente recurso, e, no mérito, conceder-lhe provimento parcial para
excluir a irregularidade e a imputação referente a despesas com
aquisição de fogos de artifício para show pirotécnico no valor de R$
29.300,00. Determinar a análise dos recolhimentos efetuados referentes à
realização de despesas irregulares com pagamentos à Empresa ASTEC
(R$ 1.010,00) e de despesas antieconômicas com pagamentos de multas
e juros de mora ao INSS (R$ 447,17) quando da verificação de
cumprimento da decisão, mantendo-se os demais termos do Acórdão
APL – TC – 467/2007 e do Parecer PPL – TC – 126/2007, inclusive a
manutenção do Parecer contrário à aprovação das contas e
determinações contidas nas decisões.
PROCESSO TC N.º 1495/04 – Pedido de Parcelamento do Débito do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
NAZEREZINHO, de responsabilidade do Sr. Marcos Ponce Leon,
decorrente da decisão consubstanciada no Acórdão APL – TC – 141/07.
ACÓRDÃO APL – TC – 109/08, de 12/03/2008. DECISÃO: Por
unanimidade, em conceder o parcelamento, no prazo de 24 meses, em
razão de sua tempestividade e da comprovação pelo interessado da sua
incapacidade econômico-financeira para saldar a multa que lhe foi
imputada, alem da natureza do débito estar entre aqueles passiveis de
parcelamento.
PROCESSO TC N.º 2279/07 – Prestação de Contas do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX, exercício de 2006, de
responsabilidade do Sr. João Camilo de Oliveira Filho. ACÓRDÃO APL –
TC – 71/08, de 27/02/2008. DECISÃO: Por unanimidade, julgar regular as
referidas contas, com as recomendações constantes da decisão.
Secretaria do Tribunal Pleno, em 19 de março de 2008.______ Osório
Adroaldo Ribeiro de Almeida – Secretário do Tribunal Pleno.

