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TCE/RJ N° 227.756-3/10
ORIGEM:
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ASSUNTO:
Prestação de Contas de Subvenção
PERÍODO:
Exercício de 2009  

Este processo trata da prestação de contas da aplicação dos recursos concedidos a título de subvenção pela Prefeitura de Niterói à Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Niterói – APAE Niterói.

A presente prestação de contas foi encaminhada a esta Corte de Contas com os elementos previstos na legislação que norteia a matéria. 

            O Corpo Instrutivo, às fls. 863/865, após analisar a documentação apresentada, sugere regularidade às contas do responsável, com quitação plena.

           O Ministério Público Especial, às fls. 867/870, manifesta-se pela comunicação, para que a municipalidade encaminhe esclarecimentos.

É o Relatório.

De acordo com o meu posicionamento, consolidado através das decisões plenárias dos Processos TCE RJ nº 219.380-2/10 e 220.470-2/10, entendo que, como regra, este Tribunal deva observar estritamente as disposições enumeradas na Deliberação TCE-RJ 200/96, acrescidas dos 2 (dois) únicos preceitos estabelecidos na Lei Federal n.º 4320/64 que não foram por ela disciplinados, a saber: i) demonstração do critério da economicidade nas hipóteses que o admitirem (art.16, caput), e, ii)  estabelecimento do valor das subvenções, sempre que possível, com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados (art.16, parágrafo único). 

Registro também que as despesas foram devidamente comprovadas nos autos.

Após o devido exame da instrução do presente processo, manifesto-me parcialmente de acordo com o Corpo Instrutivo e em desacordo com o Ministério Público Especial; 
VOTO:

Pela REGULARIDADE, com RESSALVAS e DETERMINAÇÃO da subvenção concedida pela Prefeitura de Niterói à Associação dos Pais e Amigos do Excepcional de Niterói – APAE Niterói, no exercício de 2009, nos termos do artigo 20, inciso II c/c o artigo 22, ambos da Lei Complementar nº 63/90, dando quitação ao responsável.

Ressalvas:

1 - Quanto à ausência de demonstração de critério de economicidade, tendo em vista o disposto no artigo 16, caput da Lei Federal nº 4.320/64;

2 – Quanto ao não estabelecimento do valor das subvenções, sempre que possível, com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados (art.16, parágrafo único).

Determinação:

Cuidar para que, nas próximas prestações de contas, as ressalvas apontadas anteriormente não mais ocorram.

Plenário,


ALOYSIO NEVES
CONSELHEIRO RELATOR
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