TCE-RJ
PROCESSO Nº 215.873-6/09
RUBRICA              FLS.: 1223



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO CONSELHEIRO MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR


VOTO GC - 3   90900/2011


Processo:	 TCE-RJ n.º 215.873-6/09
Origem:	Prefeitura de Niterói
Assunto:	Prestação de Contas de Subvenção concedida à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói – APAE no exercício de 2008
Valor da Subvenção:	R$ 136.152,60


O processo em epígrafe retorna para reexame em razão de decisão Plenária proferida em sessão de 15/03/2011, pelas comunicações, conforme o voto de fls. 920/922.

Em atendimento ao preclaro decisório, deram entrada neste Tribunal os elementos que deram origem aos Documentos TCE-RJ n.ºs 13.323-8/11, 14.333-0/11 e 17.997-3/11.
Após exame dos nos dados trazidos aos autos, o Corpo Instrutivo sugere a REGULARIDADE das contas com ressalva e determinação, nos termos propostos às fls. 1216-V/1218.

O Ministério Público Especial, na pessoa da Procuradora Marianna Montebello Willeman, opina pela COMUNICAÇÃO a entidade subvencionada para os fins propostos à fl. 1222.


É o Relatório.


A instrução efetuou, na medida delimitada por esta Corte de Contas, a adequada análise que balizou sua sugestão de julgamento sobre a presente prestação de contas, razão pela qual, quanto ao mérito, manifesto-me de acordo com o Corpo Instrutivo naquilo que é pertinente a Deliberação TCE-RJ n.º 200/96 e em desacordo com o Douto Ministério Público Especial.










VOTO:

Pela REGULARIDADE com a RESSALVA e DETERMINAÇÃO, a seguir relacionadas, das contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói - APAE, beneficiada por subvenção concedida pela Prefeitura de Niterói no exercício de 2008, no valor de R$ 136.152,60, dando quitação ao Sr. Julio Vicente Ribeiro Filho, Presidente da entidade subvencionada, nos termos do inciso II do artigo 20 c/c o artigo 22 da Lei Complementar Estadual nº 63/90.

Ressalva:

Emissão do atestado de funcionamento em data posterior ao recebimento da primeira parcela.

Determinação:

Para que nas próximas prestações de contas seja providenciado o atestado de funcionamento de acordo com o inciso I do art.23 da Deliberação TCE-RJ nº 200/96.




GC - 3,




MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR
Relator
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