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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 

                                                           VOTO GC-7 nº                      /2018 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 207.593-9/17 

ORIGEM:         PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

ASSUNTO:      OFÍCIO REGULARIZADOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2016 

 

Trata o presente processo da formalização para regularização da 

Prestação de Contas do Governo do Município de Paraíba do Sul, referente ao 

exercício de 2016, protocolizada sob o nº TCE-RJ 206.581-9/17, encaminhada a 

este Tribunal de Contas para Emissão de Parecer Prévio. 

Em Sessão de 29/08/2017, o Plenário desta Corte decidiu por Diligência 

Interna, para que o Corpo Instrutivo procedesse ao reexame do presente 

processo, tendo em vista os novos elementos constantes do Doc. TCE-RJ 

nº 18.842-1/17. 

Em atendimento à referida Diligência Interna, o Corpo Instrutivo, nos autos 

do processo TCE-RJ nº 206.581-9/17, procedeu ao reexame da matéria, 

concluindo que não houve o atendimento integral dos elementos solicitados. Por 

esta razão, sugere a adoção das seguintes providências: 

I – NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA do atual 
Prefeito de PARAÍBA DO SUL, Sr. Alessandro Cronge Bouzada, 
apresentadas no Doc. TCE-RJ nº 016.491-4/17;  

II – APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Alessandro Cronge Bouzada, 
atual Prefeito Municipal de PARAÍBA DO SUL, com fulcro no inciso 
VII do art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/90, em virtude do 
não atendimento, no prazo fixado e sem causa justificada, a decisão 
do Tribunal, que deverá ser recolhida, com recursos próprios, aos 
cofres estaduais, no prazo legal, comprovando o seu recolhimento 
após expirado o prazo para a quitação, e que seja autorizada, desde 
já, a Cobrança Executiva, no caso do não recolhimento, nos termos 
do artigo 28 da referida Lei Complementar, observado o 
procedimento recursal; 

III – COMUNICAÇÃO ao Sr. Márcio de Abreu Oliveira, responsável 
pelas Contas de Governo do exercício de 2016, com fulcro no §1º do 
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art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que tome ciência da 
Decisão desta Corte. 

IV – COMUNICAÇÃO ao ATUAL PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL para que tome ciência da 
decisão desta Corte, com fulcro no §1º do art. 6º da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96 c/c §1º do artigo 4º da Deliberação TCE/RJ 
199/96; 

V – DESAPENSAÇÃO do presente processo da Prestação de 
Contas de Governo do exercício de 2016 – Processo TCE-RJ nº 
206.581-9/17. 

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se no 

mesmo sentido. 

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Ao elaborar um retrospecto dos fatos, tem-se a construção da seguinte 

cronologia: 

- em 25/04/2017, deu entrada nesta Corte a Prestação de Contas de 

Governo Municipal de Paraíba do Sul, protocolizada sob o nº 206.581-9/17. Por 

não estar devidamente revestida com todos os documentos previstos nas 

Deliberações deste Tribunal que regem a matéria, o atual Prefeito Municipal de 

Paraíba do Sul, Sr. Alessandro Cronge Bouzada, foi Notificado, conforme Decisão 

Plenária de 29/06/2017; 

- em atendimento à Notificação, o Sr. Alessandro encaminhou alguns 

elementos, protocolizados sob o Doc. TCE-RJ nº 16.491-4/17 (cadastrado neste 

Tribunal em 19/07/2017). Ressalta-se que, em suas razões de defesa, o 

jurisdicionado alegou não ter encaminhado todos os elementos anteriormente 

previstos, tendo em vista a situação precária encontrada ao assumir a Prefeitura, 

bem como a existência de diversas questões administrativas, inclusive com a 

contabilidade totalmente atrasada, o que demandou grande esforço de sua gestão 

para atender às solicitações deste Tribunal; 

- analisando o Doc. TCE-RJ nº 16.491-4/17, ficou constatado que a 

documentação foi novamente enviada de forma parcial. Porém, o Sr. Alessandro 

encaminhou mais elementos por meio do Doc. TCE-RJ nº 18.842-1/17, 

cadastrado neste Tribunal em 21/08/2017 (fl. 632 do processo TCE-RJ 
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nº 206.581-9/17). Por esta razão, o Plenário decidiu, em Sessão de 29/08/2017, 

por Diligência Interna, para que o Corpo Instrutivo procedesse à análise daquele 

documento; 

- após análise consubstanciada no Relatório de fls. 939/995, e, ainda, 

acusando a ausência de diversos documentos, o Corpo Instrutivo sugeriu a 

emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das Contas de Governo, em 

face das irregularidades e impropriedades constatadas, manifestando-se no 

mesmo sentido o MPE, conforme seu Parecer de fls. 997/1053; 

- após publicação em Pauta Especial, o Sr. Márcio de Abreu Oliveira, ex-

Prefeito Municipal de Paraíba do Sul e responsável pelas presentes Contas, 

compareceu aos autos apresentando suas razões de defesa e documentos, os 

quais foram protocolizados sob o nº TCE-RJ 28.333-2/17, cadastrado neste 

Tribunal em 17/11/2017 (fl. 1063 do processo TCE-RJ nº 206.581-9/17). Por esta 

razão, o Plenário decidiu, em Sessão de 23/11/2017, por Diligência Interna para 

análise daquele documento; 

- no Doc. TCE-RJ nº 28.333-2/17, o Sr. Márcio discorreu sobre a sua 

dificuldade em ter acesso aos documentos necessários à sua defesa. Entretanto, 

apresenta alguns elementos, em forma de defesa prévia, sobre as irregularidades 

apontadas pelo Corpo Instrutivo e pelo MPE; 

- o Corpo Instrutivo procedeu à análise do Doc. TCE-RJ nº 28.333-2/17, 

concluindo, novamente, pela emissão de Parecer Prévio contrário à aprovação 

das Contas; 

- posteriormente, deu entrada nesta Corte a documentação protocolizada 

sob o nº 30.125-9/17 (fl. 1023), cadastrada em 07/12/2017, tendo sido 

encaminhada pelo ex-Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Sr. Márcio de Abreu 

Oliveira. O Plenário, então, decidiu na segunda submissão plenária, em Sessão 

de 27/12/2017, por Diligência Interna, para que fosse efetuada a análise da 

referida documentação. 

Destaco que, antes do encaminhamento do Doc. TCE-RJ nº 30.125-9/17, 

deu entrada neste Tribunal, em 17/11/2017, um pedido de prorrogação de prazo, 
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encaminhado pelo Sr. Márcio de Abreu Oliveira, processo TCE-RJ nº 225.302-

8/17, tendo o Plenário decidido, em Sessão de 23/11/2017, na forma a seguir: 

I. Pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido de prorrogação de 
prazo estendendo-o para 10 (dez) dias a contar da ciência desta 
decisão Plenária; 

II. Pela ANEXAÇÃO destes Autos ao Processo  nº 206.581-9/17, 
que trata da Prestação de Contas de Governo do Município de São 
Paraíba do Sul referente ao exercício de 2016. 

III.  Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, atual Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, na forma 
prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro em vigor, para que permita o acesso imediato do Sr. 
MÁRCIO DE ABREU OLIVEIRA, e/ou seus representantes legais, 
aos documentos necessários à fundamentação das suas Razões de 
Defesa em face das Irregularidades indicadas no Relatório deste 
Voto, constatadas na Prestação de Contas de Administração 
Financeira do Poder Executivo do Município, relativa ao exercício de 
2016, alertando-o de que, no caso do não atendimento a essa 
determinação, estará sujeito às sanções previstas na Lei 
complementar Estadual n° 63/90, sem prejuízo da responsabilidade 
solidária prevista no art. 125, § 3º, Constituição Estadual do Estado 
do Rio de Janeiro; e 

IV. Pela COMUNICAÇÃO ao Sr MARCIO DE ABREU OLIVEIRA, 
Prefeito Municipal de Paraíba Do Sul, no exercício de 2016, na forma 
prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro em vigor, para que, ao ser cientificado desta decisão, dirija-
se, imediatamente e formalmente, ao atual Prefeito Municipal de 
Paraíba do Sul, no sentido de acessar os documentos necessários à 
fundamentação das suas Razões de Defesa complementares, que 
deverão ser apresentadas perante este Tribunal no prazo de 10 (dez) 
dias subsequentes a esta Decisão. 

Analisando o Doc. TCE-RJ nº 30.125-9/17, o Corpo Instrutivo destacou que 

o Sr. Márcio de Abreu Oliveira argumentou, por meio do Ofício nº 17/2017 

(fl. 1204 do processo TCE-RJ nº 206.581-9/17) que, após a concessão de 

prorrogação de prazo por este Tribunal, protocolou imediatamente ofício junto à 

Prefeitura de Paraíba do Sul, solicitando as informações e documentos 

necessários para atender aos questionamentos deste Tribunal (Ofício 013/2017, 

fl. 1228 do processo TCE-RJ nº 206.581-9/17), mas que não teria sido atendido. 

Alega, ainda, o ex-Prefeito, que as informações apresentadas pelo atual 

Prefeito Municipal não condizem com a realidade, e que, por não estar tendo 

acesso aos documentos necessários à sua defesa, estaria sendo diretamente 

prejudicado pela atual administração municipal.  
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Além de suas considerações de defesa, o Sr. Márcio faz algumas 

solicitações no sentido de que: (i) suas contas sejam aprovadas; caso isso não 

seja possível, que (ii) o prazo da análise das Contas seja prorrogado por prazo 

indeterminado; e que (iii) seja determinada realização de perícia técnica e judicial 

na documentação encaminhada pela Prefeitura Municipal; caso nada disso seja 

atendido; que (iv) se inclua no parecer conclusivo os embaraços e cerceamento a 

documentos oficiais e fundamentais para sua defesa pela atual administração do 

Município. 

O Sr. Márcio encaminhou, ainda, cópias de documentos, leis e decretos 

que já haviam sido objeto de análise anterior, não alterando a conclusão quanto 

aos itens de irregularidades e impropriedades anteriormente apontados pelo 

Corpo Técnico. 

O Corpo Instrutivo, em sua última análise, efetuada às fls. 1241/1252, 

sugere novamente a emissão de Parecer Prévio Contrário à aprovação das 

Contas de Governo de Paraíba do Sul, relativas ao exercício de 2016. O MPE 

manifestou-se no mesmo sentido, conforme parecer de fls. 1254/1281. 

Finalmente, destaco que deu entrada neste Tribunal, em 27/12/2017, a 

documentação protocolizada sob o nº TCE-RJ 32.028-9/17, fl. 1282 do processo 

TCE-RJ nº 206.581-9/17, por meio do qual o Sr. Márcio de Abreu Oliveira reitera 

as informações quanto ao não atendimento, pela atual gestão da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul, acerca de seu Ofício nº 13/2017, e reitera pedidos já 

realizados por meio do Doc. TCE-RJ nº 30.125-9/17 e comentados anteriormente. 

Apesar de o Corpo Instrutivo, nos autos deste processo, sugerir a 

Aplicação de Multa ao Sr. Alessandro Cronge Bouzada, atual Prefeito Municipal 

de Paraíba do Sul, pelo não atendimento à determinação deste Tribunal, ou seja, 

pelo envio incompleto da documentação necessária à análise das presentes 

Contas, a multa por si só não resolve a questão, visto que a ausência da referida 

documentação estará prejudicando o ex-Prefeito Municipal, Sr. Márcio de Abreu 

Oliveira. 

Dentre as irregularidades apontadas pelo Corpo Instrutivo para emissão de 

Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas de 2016, destaco a ausência de 



 
PROCESSO Nº  207.593-9/17 

RUBRICA:                FLS.: 83 

 

 

 

documentos necessários a sua formalização sob a responsabilidade do atual 

Prefeito, dentre elas: 

- envio parcial dos dados da Função 12 – Educação, no Sistema Integrado 

de Gestão Fiscal – Sigfis/BO, impossibilitando a apuração do cumprimento 

dos limites dos gastos com educação, estabelecidos no art. 212  da 

Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 11.494/07; 

- não foram encaminhados os dados exigidos pela Deliberação TCE-RJ 

nº 248/08, impossibilitando o exame final quanto ao cumprimento do art. 42 

da LRF. 

O atual Prefeito Municipal alegou que, ao iniciar seu mandato, encontrou o 

município em situação precária, o que o impossibilitava de desempenhar suas 

funções administrativas, obrigando-o a reformular toda a estrutura administrativa 

da Prefeitura, bem como a criação de uma força tarefa para a realização do 

fechamento contábil. Além disso, realizou processo licitatório, objetivando a 

contratação de empresa especializada em prestação de serviços contábeis, 

culminando com a contratação da empresa Idel Assessoria Contábil Ltda. 

Portanto, no meu entendimento, a administração atual já adotou as 

medidas necessárias e teve tempo suficiente para por em ordem toda 

escrituração contábil, não havendo mais motivos para o não encaminhamento de 

todos os documentos necessários ao exame completo da prestação de contas de 

governo do exercício de 2016. 

Neste sentido, é importante ressaltar que, embora a responsabilidade pelos 

aspectos verificados na apreciação das contas anuais dos chefes dos poderes 

executivos municipais seja do seu titular em cada exercício, em final de mandato, 

a responsabilidade pela formalização do processo de prestação de contas e sua 

apresentação dentro de prazos definidos para a apreciação prévia do Tribunal de 

Contas é do Prefeito que sucedeu o anterior. 

Apesar de o ex-Prefeito Municipal de Paraíba do Sul ter tido acesso a 

alguns elementos, esse acesso lhe foi dado de forma parcial, conforme se 

depreende do Ofício nº 017/2017 (fl. 1204), dado a ausência de documentos. 
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Ex positis, manifesto-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o proposto 

pelo Corpo Instrutivo e pelo Ministério Público Especial, por incluir item de 

Notificação ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a 

este Tribunal, em novo e improrrogável prazo, todos os documentos 

necessários à correta formalização da Prestação de Contas de Governo do 

exercício de 2016, sob pena de multa diária (astreintes), e 

 

VOTO: 

I – Pelo NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA, apresentadas 

pelo atual Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Sr. Alessandro Cronge 

Bouzada, por meio do Doc. TCE-RJ nº 016.491-4/17; 

II - Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante Acórdão, ao Sr. Alessandro 

Cronge Bouzada, atual Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, com fulcro no 

art. 63, inciso IV, c/c artigo 65 da Lei Complementar nº 63/90, no valor de 

R$ 65.878,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais), 

equivalentes, nesta data, a 20.000 vezes o valor da UFIR-RJ, tendo em 

vista o não atendimento à determinação deste Tribunal, multa esta a ser 

recolhida com recursos próprios, ao erário estadual, autorizando-se, desde 

já, a COBRANÇA EXECUTIVA, nos termos do art. 28 da referida Lei 

Complementar, caso a presente multa não venha a ser recolhida e 

comprovada, no prazo legal, observado o procedimento recursal; 

III – Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Alessandro Cronge Bouzada, atual Prefeito 

Municipal de Paraíba do Sul, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos previstos no art. 125, § 3º, da Constituição Estadual 

do Estado do Rio de Janeiro, encaminhe os elementos a seguir 

relacionados, sob pena de, vencido in albis o prazo assinalado, incidir 

multa diária equivalente a 1.000 UFIR/RJ, até seu efetivo cumprimento, 

na forma dos arts. 15 e 537, § 4º da Lei Federal nº 13.105/15 c/c art. 4º, 

XIII e 180 do Regimento Interno do TCE/RJ: 
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a) Dados e informações exigidas pela Deliberação TCE-RJ n° 248/08, 

gerados por meio do sistema eletrônico de dados (SIGFIS), fornecido 

por este Tribunal, de todos os Órgãos do município; 

b) Para os créditos adicionais especiais reabertos em 2016, com base 

em leis autorizativas promulgadas nos últimos quatro meses do 

exercício de 2015, enviar documentação contábil comprovando a 

existência de saldo orçamentário (sobra) não utilizado no exercício 

de 2015; 

c) Encaminhar os demonstrativos CONSOLIDADOS, de forma correta, 

abrangendo todos os órgãos, entidades e Fundos Especiais da 

Administração Direta e Indireta do município, incluindo os dados do 

Poder Legislativo; 

d) Reencaminhar, procedendo aos ajustes necessários, os dados 

lançados no Sistema SIGFIS “Módulo Informes Mensais”, 

referentes às despesas relacionadas à Função 12 – Educação; 

i. NOTA: Não constam os dados relativos aos meses de 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 

2016. 

e) NOVO Demonstrativo, por fonte de recurso, extraído do Sistema 

Contábil do Município evidenciando o total das despesas realizadas 

no ENSINO por função (12 - Educação) e por SUBFUNÇÃO (361, 

365, etc.), EMPENHADAS, LIQUIDADAS e PAGAS, acompanhado 

dos QUADROS C.1, C.2 e C.3, em anexo, realizadas com as 

seguintes fontes: 

i. IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (no caso 

de o município utilizar somente a fonte ordinários/próprios, 

informar em Nota Explicativa); 

ii. FUNDEB, informando separadamente: 

iii. - A parcela referente à remuneração dos profissionais do 

magistério (60%); 

iv. - A parcela referente às demais despesas (40%).  
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v. (o respectivo demonstrativo deve ser acompanhado do 

QUADRO D.1, em anexo) 

vi. ROYALTIES; 

vii. FNDE; 

IV – Pelo SOBRESTAMENTO DO FEITO, POR 10 (DEZ) DIAS, no âmbito 

da Coordenadoria Setorial de Prazos e Diligências - CPR, para que, ao 

término desse prazo, seja dado prosseguimento à sua instrução, com os 

elementos que nele estiverem contidos; 

V - Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Márcio de Abreu Oliveira, Chefe do Poder 

Executivo do Município de Paraíba do Sul, no exercício de 2016, e 

responsável pelas contas sob exame, para que tome CIÊNCIA desta 

Decisão; e 

VI - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que tome CIÊNCIA desta 

Decisão.  

 

Plenário,  

GC-7,        /          /2018. 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Relator 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 

ACÓRDÃO        /2017 
 
 

1 – PROCESSO: TCE-RJ Nº 207.593-9/17 
 
 
2 – ASSUNTO: APLICAÇÃO DE MULTA 
 
 
3 – RESPONSÁVEL: ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
 
 
4 – UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
 
 
5 – RELATOR: CONSELHEIRO-RELATOR RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 
 
6 – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL: SÉRGIO PAULO 
DE ABREU MARTINS TEIXEIRA 
 
 
7 – ÓRGÃO DE INSTRUÇÃO: CGM/SUM/SGE 
 
 
8 – ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos referentes ao Ofício 

Regularizador da Prestação de Contas do Governo do Município de Paraíba do 

Sul, relativa ao exercício de 2016. 

Considerando as conclusões apresentadas pelo Corpo Instrutivo 

e pelo Ministério Público Especial; 

Considerando que o responsável não atendeu à decisão 

proferida em Sessão de 29/08/2017, deixando de encaminhar todos os elementos 

necessários ao exame adequado da Prestação de Contas do Governo, referente 

ao exercício de 2016, processo TCE-RJ nº 206.581-9/17; 

Considerando que ao responsável foi assegurada ampla defesa, 

conforme o que estabelece o art. 68 da Lei Complementar nº 63/90, por força da 

decisão maior insculpida no art. 5º, inciso LV da CF 88; 
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Considerando, ainda, que a legislação exige que a Aplicação de 

Multa seja formalizada mediante Acórdão; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, reunidos em Sessão Plenária Ordinária, 

APLICAR MULTA ao Sr. Alessandro Cronge Bouzada, atual  

Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, com fulcro no art. 63, inciso IV c/c artigo 65 

da Lei Complementar nº 63/90, alterada pela Lei Complementar nº 124/09, no 

valor de R$ 65.878,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais), 

equivalentes, nesta data, a 20.000 vezes o valor da UFIR-RJ, autorizando-se, 

desde já, a COBRANÇA EXECUTIVA, caso a presente multa não venha a ser 

recolhida no prazo legal, observado o procedimento recursal. 

 
 
 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Conselheiro-Relator  

 
 
 
 

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 
Presidente Interina  

 
 
 
 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL/TCE-RJ 
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