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Relator: Conselheiro Iradir Pietroski
Processo n. 008643-02.00/12-6 (VI Volumes) 
Decisão n. 1C-0781/2014

– EM – Processo de Contas de Gestão dos Senhores
Administradores do Executivo Municipal de Itaqui,
referente ao exercício de 2012.
A Secretária da Primeira Câmara certifica que as
ocorrências pertinentes a este processo, nesta sessão, estão abaixo
consignadas.
Ao iniciar o exame da matéria, o Relator, Conselheiro
Iradir Pietroski, comunicou haver pedido de sustentação oral. No entanto, o
Procurador do Interessado que se fez presente à Sessão, Advogado Edson
Luis Kossmann, inscrito na OAB/RS sob o n. 47.301, abriu mão de
apresentar suas razões de defesa, mantendo, contudo, preferência de
relato.
Dando continuidade, o Conselheiro-Relator apresentou
o relatório da matéria e prolatou seu voto, constante nos autos, o qual foi
acolhido pelo plenário.
decisão:

Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte
A Primeira Câmara, por unanimidade, acolhendo o
voto do Conselheiro-Relator, por seus jurídicos
fundamentos, decide:
a) julgar regulares as Contas de Gestão da
Senhora Claudete Langendorf Machado Goulart
de Mendonça, Administradora do Executivo Municipal
de Itaqui no exercício de 2012, com fundamento no
inciso II do artigo 71 da Constituição Federal e no inciso I
do artigo 99 da Resolução TC n. 544/2000, e
alterações;
b) julgar regulares, com ressalvas, as Contas
de Gestão do Senhor Gil Marques Filho (p.p.
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Advogado Edson Luis Kossmann, OAB/RS n. 47.301, e
outros), Administrador do Executivo Municipal de
Itaqui no exercício de 2012, com fundamento no inciso
II do artigo 71 da Constituição Federal e no inciso II do
artigo 99 da Resolução TC n. 544/2000, e alterações;
c) impor multa no valor de R$ 1.200,00 (um mil
e duzentos reais) ao Senhor Gil Marques Filho,
Prefeito Municipal de Itaqui no exercício de 2012,
com fundamento no artigo 67 da Lei Estadual n.
11.424/2000 e artigo 132 do Regimento Interno deste
Tribunal – RITCE;
d) fixar débito no valor de R$ 13.002,53 (treze
mil, dois reais e cinquenta e três centavos),
correspondente ao item 1.3 da Auditoria, de
responsabilidade do Senhor Gil Marques Filho;
e) enviar os autos à Supervisão de Instrução de
Contas Municipais para elaboração do demonstrativo
da multa, bem como para elaboração e atualização do
demonstrativo do débito, consoante normativas
próprias;
f) intimar o Senhor Gil Marques Filho para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, promova o recolhimento da
multa imposta e do débito fixado, apresentando as
devidas comprovações perante este Tribunal de Contas;
g) em caso de não cumprimento da decisão e
esgotado o prazo para recolhimento da multa imposta e
do débito fixado, emitir Certidões de Decisão – Títulos
Executivos, consoante a Instrução Normativa n. 02/2011;
h) recomendar à Origem, na pessoa do atual
Gestor, que evite a ocorrência das falhas apontadas no
Relatório do Voto do Conselheiro-Relator e providencie
a sua regularização, sob pena de, em caso de
reincidência, haver comprometimento do exame de
futuras Contas;
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i) arquivar o processo transitada em julgado a
presente decisão.
Participaram do julgamento os Excelentíssimos
Conselheiros Iradir Pietroski, Algir Lorenzon e Marco Peixoto.
Estiveram presentes as Senhoras Fernanda Ismael,
Adjunta de Procurador do Ministério Público de Contas, e Heloisa Tripoli
Goulart Piccinini, Conselheira-Substituta.
Plenário Gaspar Silveira Martins, em 21-10-2014.

Lisiane Glass,
Secretária da Primeira Câmara
.

TC-08.1

