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Proc.: 00643/19 

Fls.:__________ 

PROCESSO: 0643/19– TCE- RO . 

SUBCATEGORIA: Representação. 

ASSUNTO:   Possíveis irregularidades na contratação de empresa para prestar assessoria 

  contábil à Câmara Municipal de Urupá, em afronta ao caput do art. 37, c/c o 

   art. 9º  inciso III, da Lei 8.666/93. 

JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Urupá. 

INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia . 

RESPONSÁVEIS: Elianai Martins (CPF 690.178.912-20); Jamilton Marques Silva (CPF 

045.848.337-02). 

RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello. 

SESSÃO:                     6ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 6 a 10 de julho de 2020. 

 

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. 

POSSIBILIDADE. TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREA 

FINALÍSTICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO.  

1. É contrária à norma legal a contratação de empresa 

para prestar serviços de contabilidade, terceirizando área 

finalística da Administração. 

2. É de se determinar ao Presidente da Câmara  de 

Vereadores que adote as providências para realização de 

concurso público para o cargo de contador e que, até o 

provimento efetivo, busque instituir, provisoriamente, em 

regime de cooperação com o executivo, e mediante lei 

formal, modelo único e compartilhado de controle interno, 

cujo órgão atuaria em ambos os Poderes, até que se ultime a 

contratação pela via obrigatória do concurso público. 

3. O reenquadramento jurídico de uma infringência por si 

só não resulta em nulidade do acórdão ou cerceamento do 

direito de defesa, conquanto a parte tenha se defendido dos 

fatos e não do fundamento jurídico dito. Precedentes. 

 

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação formulada pelo 

Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia, como tudo dos autos consta. 

 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA 

PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, em: 
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I – Conhecer da presente representação formulada pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de RO, visto que preenche os pressupostos processuais de admissibilidade insertos no 

inciso VIII, do art. 82-A, do Regimento Interno desta Corte, c/c o art. 10, c, do Decreto-Lei n. 

9.295/46;   

II – No mérito, considerá-la procedente, haja vista a constatação das seguintes 

irregularidades, de responsabilidade dos agentes públicos mencionados abaixo: 

1)  De responsabilidade do Senhor Elianai Martins (CPF 690.178.912-20 (CPF: 

499.298.442-87), à época Presidente da Câmara do Município de Urupá: 

a) Contratação de sócio-administrador de empresa contratada pela Câmara para o 

cargo de técnico contábil da presidência da Câmara de Urupá, pela infringência ao art. 37, caput, da 

CF/88 c/c art. 98 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e 

das Fundações Municipais de Urupá – RO; 

b) Contratação de serviço profissional da área contábil, mediante empresa 

terceirizada, por processo licitatório, para executar atividade atribuível a servidor público efetivo,  

infringindo o art. 37, caput, II, da CF/88. 

2) De responsabilidade do Senhor Jamilton Marques Silva 

(CPF: 045.848.337-02), técnico contábil da presidência da Câmara de Urupá: 

a) por manter-se na condição de Sócio-Administrador de empresa por ocasião de sua 

nomeação para ocupar o cargo público de Assessor Técnico Contábil da presidência da Câmara 

Municipal de Urupá –RO em 9.3.2018 e assim permanecer até a alteração no registro constitutivo da 

empresa em data de 11.5.2018, infringido o art. 37, caput, da CF/88 c/c art. 98 do Regime Jurídico 

Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais de Urupá – 

RO.  

III – Multar o Senhor Elianai Martins (CPF 690.178.912-20), com fulcro no artigo 

55, caput e inciso II da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 103, II do Regimento Interno, em R$ 

4.050,00 (quatro mil, e cinquenta reais), o equivalente a 5% do valor estipulado no caput do artigo 55 

da Lei Complementar Estadual nº 154/96, com redação dada pela Portaria 1162/12 (R$ 81.000,00), 

pelas irregularidades descritas no subitem 1. “a” e “b” deste dispositivo ; 

IV - Multar o Senhor Jamilton Marques Silva  (CPF: 045.848.337-02), com fulcro 

no artigo 55, caput e inciso II da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 103, II do Regimento Interno, 

em R$ 4.050,00 (quatro mil, e cinquenta reais), o equivalente a 5% do valor estipulado no caput do 

artigo 55 da Lei Complementar Estadual nº 154/96, com redação dada pela Portaria 1162/12 (R$ 

81.000,00), pela irregularidade descrita no subitem  2. “a” deste dispositivo;  

V – Determinar aos agentes relacionados nos itens III e IV que os valores das 

multas aplicadas sejam recolhidos ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas – 

FDI/TCER, no Banco do Brasil, agência 2757-X, conta corrente n.8358-5, nos termos do inciso III, do 

artigo 3º, da Lei Complementar 154/97; 
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 VI – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma da legislação em vigor, 

para que os responsáveis comprovem a esta Corte de Contas o recolhimento das multas consignadas 

nos itens III e IV deste voto;  

VII – Determinar que, transitado em julgado sem o recolhimento das multas 

consignadas nos itens III e IV deste voto, seja iniciada a cobrança judicial nos termos dos artigos 27, II 

e 56 da Lei Complementar 154/96, c/c o artigo 36, II, do Regimento Interno desta Corte e artigo 3º, III, 

da Lei Complementar 194/97; 

VIII – Determinar ao atual Presidente da Câmara de Vereadores de Urupá, ou a 

quem o suceda, na forma da lei, que dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de 

aplicação de multa coercitiva e sem prejuízo de outras cominações legais, comprove a este Tribunal a 

realização de concurso público para provimento do cargo de contador; 

IX – Determinar ao atual Presidente da Câmara de Vereadores de Urupá que, no 

prazo de 60 dias (sessenta dias) e sob pena de aplicação de multa coercitiva, sem prejuízo de outras 

cominações legais, que, em relação às atividades de contabilidade, busque instituir, provisoriamente, 

em regime de cooperação com o executivo, e mediante lei formal, modelo único e compartilhado de 

contabilidade, cujo órgão atuaria em ambos os Poderes, até que se concretize o provimento efetivo por 

meio de concurso público;  

X - Dar ciência desta Decisão aos responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste 

Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para possível 

interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro teor está disponível para consulta no 

endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade ambiental;  

XI - Dar ciência desta Decisão, via ofício, ao atual Prefeito e ao atual Vereador-

Presidente da Câmara de Urupá; 

XII -  Dar ciência, pessoalmente, ao Ministério Público de Contas;  

XIII - Determinar ao Departamento da 2ª Câmara que envie cópia do Acórdão e do 

Relatório técnico (ID=875311xx) ao Departamento de Documentação e Protocolo para autuar como 

processo de monitoramento (Acompanhar Atos de Gestão), com as seguintes informações: Categoria: 

acompanhamento de gestão, Subcategoria: fiscalização de atos e contratos; Assunto: 

acompanhamento das determinações exaradas no Processo n. 643/19/TCE-RO, Jurisdicionado: 

Câmara Municipal de Urupá, Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Responsável: 

Luziano Firmini Tressman, Relator: José Euler Potyguara Pereira de Mello; que, após, deverá ser 

enviado à Secretaria-Geral de Controle Externo para que realize o monitoramento da decisão; 

XIV – Após a adoção das medidas cabíveis pela Secretaria de Processamento e 

Julgamento – Departamento da 2ª Câmara, arquivem-se os autos. 
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Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA 

PEREIRA DE MELLO (Relator), FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, o Presidente da Segunda 

Câmara EDILSON DE SOUSA SILVA e a Procuradora do Ministério Público de Contas, YVONETE 

FONTINELLE DE MELO. 

 

 Porto Velho, 6 de julho de 2020. 

 

 

(assinado eletronicamente) 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

(assinado eletronicamente) 

EDILSON DE SOUSA SILVA 

Conselheiro Relator Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 
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PROCESSO: 0643/19– TCE- RO . 

SUBCATEGORIA: Representação. 

ASSUNTO:   Possíveis irregularidades na contratação de empresa para prestar assessoria 

  contábil à câmara municipal de Urupá, em afronta ao caput do art. 37 c/c o 

   art. 9º  inciso III, da Lei 8.666/93. 

JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Urupá. 

INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia . 

RESPONSÁVEIS: Elianai Martins (CPF 690.178.912-20); Jamilton Marques Silva (CPF 

045.848.337-02). 

RELATOR: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello. 

SESSÃO:                     6ª Sessão Virtual da 2ª Câmara, de 6 a 10 de julho de 2020. 

 

RELATÓRIO 

 

1. Trata-se de representação elaborada pelo Conselho Regional de Contabilidade de 

RO- CRC, que relata inicialmente possíveis irregularidades na execução de serviços contábeis por 

profissional não registrado no referido conselho e ocupante do cargo de Assessor Técnico Contábil da 

Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Urupá-RO; e contratação da empresa JMS e CIA 

LTDA-ME, de propriedade desse mesmo servidor Jamilton Marques Silva. 

2. De se registrar o teor da manifestação trazida ao Tribunal conforme transcrição a 

seguir: “Veja-se o teor da manifestação trazida ao TCE-RO: Senhor Presidente, 1. O Conselho 

Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO, neste ato representado pelo Vice-Presidente de 

Fiscalização, cientifica esse Egrégio Colegiado dos processos Administrativos aberto em desfavor do 

Sr. JAMILTON MARQUES SILVA e sua empresa JMS E CIA LTDA-ME por executar serviços 

contábeis na Câmara de Urupá sem o respectivo registro no CRCRO. No entanto, no andamento 

processo, verificou-se que o profissional, além de prestar serviços à Câmara de Urupá por meio de 

empresa sem registro, foi nomeado em 09.03.2018-Portaria n. 020/2018/GP pelo Gestor da Casa de 

Leis na função de ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL”. 

3. Além da manifestação, informou link eletrônico para acessar processos 

administrativos de fiscalização daquele conselho  (CRC/ROhttps://goo.gl/M7vbcZ). 

4. Objetivando a apuração dos fatos, a Secretaria Regional de Controle Externo de 

Ariquemes expediu o Ofício de Diligência n. 002/19-SGCE-ARI (ID=719168) à Câmara Municipal de 

Urupá solicitando os atos de nomeação e exoneração do Senhor Jamilton Marques Silva, cuja resposta 

veio por intermédio do Ofício n. 009/19 (ID=721178) e vários anexos: Lei 002/18; b) Portaria de 
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Nomeação 20/18; c) Decreto 12/18; Portaria de Nomeação 008/19 e cópia do processo administrativo 

n. 001/13 (IDs=721198 e 721220). 

5. Em análise exordial, o Corpo Técnico concluiu pela improcedência da irregularidade 

consubstanciada na nomeação de profissional para o exercício de assessor técnico contábil sem a 

devida habilitação, tendo em vista comprovação de sua inscrição junto ao CRC/RO sob o n. RO-

003755/0-4, porém reconheceu o cometimento das seguintes irregularidades: 

4.1 pelo reconhecimento do cometimento de irregularidades em afronta aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, todos insertos no caput do 

artigo 37, c/c o teor do art. 9, III, § 3º da lei geral de licitações e contratos n. 8.666/93, 

de responsabilidade de: 

a) Elianai Martins – Presidente da Câmara Municipal Urupá, CPF: 690.178.912-20, por 

contratar servidor Sócio-Administrador de empresa como servidor público no cargo de 

Assessor Técnico Contábil da presidência da Câmara Municipal de Urupá – RO; e 

b) Jamilton Marques Silva – Assessor Técnico Contábil da Presidência, CPF: 

045.848.337-02, por manter-se na condição de Sócio-Administrador de empresa, por 

ocasião de sua nomeação para ocupar cargo público de Assessor Técnico Contábil da 

presidência da Câmara Municipal de Urupá – RO em 9.3.2018 e assim permanecer até a 

alteração no registro constitutivo da empresa em data de 11.5.2018; 

4.2 pelo reconhecimento do cometimento de irregularidade em afronta ao inciso II da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de responsabilidade de Elianai Martins 

– Presidente da Câmara Municipal Urupá, CPF: 690.178.912-20, por contratar serviços 

profissional da área contábil, os quais são exclusivamente atribuíveis a servidor público 

efetivo. 

6. Na sequência, os responsáveis foram submetidos ao contraditório e ampla defesa nos 

termos da DM 0064/19-GCJEPPM (ID=745236), cujas manifestações aportaram na Corte 

tempestivamente, conforme Certidão acostada ao ID=760157. 

7. Apresentadas as justificativas pelos responsáveis (ID 757421 e ID 759862), foram 

elas analisadas pelo Corpo Instrutivo desta Corte de Contas, que concluiu pelo não afastamento das 

irregularidades e, ao final, propôs (ID 875311): 

(...) 

I – Julgar procedente a presente representação, uma vez que restaram configuradas as 

irregularidades descritas na conclusão deste relatório; 

II - Aplicação de multa ao Senhor Elianai Martins – Presidente da Câmara Municipal 

Urupá, CPF: 690.178.912-20, por ter dado causa às irregularidades descritas no item 

3.1, alíneas “a” e “b” deste relatório, na forma do artigo 55, inciso II, da Lei 

Complementar 154/96; 

III – Aplicação de multa ao Senhor Jamilton Marques Silva – Assessor Técnico 

Contábil da Presidência, CPF: 045.848.337-02, por ter dado causa às irregularidades 

descritas no item 3.2, alíneas “a” deste relatório, na forma do artigo 55, inciso II, da Lei 

Complementar 154/96; 
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IV – Comunicar aos jurisdicionados os termos da decisão a ser proferida, informando-

lhes que o inteiro teor das peças dos autos e manifestações estarão disponíveis no sítio 

deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br) em apreço à sustentabilidade ambiental, 

nos termos da Recomendação n. º 3/2013/GCOR; e 

V – Arquivar os presentes autos, depois de publicada a consequente decisão, cumpridas 

as medidas processuais legais por parte da Secretaria de Processamento e Julgamento e 

certificado o trânsito em julgado. 

8. Ao final, submetidos os autos ao Ministério Público de Contas, o Parquet corroborou 

a manifestação técnica por meio do Parecer n. 0100/2020-GPGMPC (ID 886749): 

 

(...) 

Dessa maneira, restam confirmadas às irregularidades representadas, em razão do que, 

na mesma senda da manifestação da unidade instrutiva, o MPC opina: 

I - que a Corte conheça da representação para, no mérito, considerá-la PROCEDENTE; 

II – pela aplicação de multa aos Senhores, com supedâneo no art. 55, II, da Lei 

Complementar n. 154/96: 

a) Elianai Martins (Presidente da Câmara Municipal de Urupá), pela infringência ao art. 

37, caput e II, da CF/88 c/c art. 9º, III, § 3º, da Lei n. 8.666/93; 

b) Jamilton Marques Silva (Assessor Técnico Contábil da Presidência da Câmara), pela 

infringência art. 37, caput, da CF/88 c/c art. 9º, III, § 3º, da Lei n. 8.666/93. 

9. É o relatório. 

 

VOTO CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

 

10. Primeiramente, é de se ratificar que, conforme despacho anteriormente prolatado 

(ID=731806), a documentação em apreço se trata de Representação, eis que preenchidos os requisitos 

elencados na norma pertinente.  

11. Como visto, cuidam os autos de representação fundamentada nas seguintes 

irregularidades: a) nomear sócio-administrador de empresa contratada pela Câmara Municipal de 

Urupá para o cargo de Assessor Técnico Contábil da presidência daquele legislativo municipal; e b) 

contratar serviço profissional da área contábil, atribuível a servidor público efetivo mediante empresa 

terceirizada, em processo de licitação cujo objeto não previa tais serviços contábeis. 

12. De pronto, com o escopo de evitar a desnecessária e tautológica repetição de 

fundamentos já expostos, em  prestígio  aos  princípios  da  eficiência  e  da  economicidade,  valho-me  

da  técnica  da motivação  aliunde  ou  per  relationem,  a  qual  encontra  guarida  tanto  em  sede  

doutrinária  quanto jurisprudencial.  
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13. Nesta esteira, coadunando com as ideias esposadas pelo Corpo Técnico e Ministério 

Público de Contas, cujo parecer n. 100/20-GPGMPC (ID 886749) acolho como razão de decidir com 

alguns reparos que farei ao final, o qual transcrevo a seguir: 

 (...) 

Consoante destacou a Unidade Técnica, as razões de justificativas apresentadas pelos 

jurisdicionados não tiveram o condão de elidir as irregularidades imputadas. 

Sem maiores digressões, anote-se que o ordenamento jurídico estabeleceu, como regra, 

que o acesso aos postos de trabalho do setor público se dê mediante concurso público, 

nos termos do art. 37, II, da CF/88. 

Não se desconhece que há os casos de contratação temporária, mas que devem obedecer 

aos critérios e procedimento estabelecidos em lei, cuja situação deve ser, de fato, 

transitória, conforme preconiza o art. 37, IX, da CF/88. 

De igual modo, também descabe a utilização de cargo comissionado para atividade 

inerente a categoria funcional abrangida pelo plano de cargos do órgão, o que esvazia e 

fere o núcleo essencial da regra do concurso público e do princípio da moralidade, 

dispostos no art. 37, caput e II, da Carta Magna. 

Dessa maneira, colaciona-se a manifestação técnica, tendo em vista que as conclusões 

são roboradas pelo Ministério Público de Contas (ID 875311): 

2. ANÁLISE TÉCNICA 

2.1. Síntese das justificativas apresentadas 

2.1.1. Elianai Martins – Presidente da Câmara Municipal Urupá, 

CPF: 690.178.912-20 (ID 757421) 

6. Os apontamentos feitos em relação ao defendente dizem respeito a duas questões: 

nomeação de cargo em comissão em ofensa ao art. 37, da CF, bem como a terceirização 

de serviços contábeis, sem que houvesse regular processo de licitação. 

7. De forma bastante sucinta, o defendente, ao se manifestar, apresentou os requisitos 

constitucionais para a contratação temporária, quais sejam: a) previsão expressa em lei; 

e b) real existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. 

8. Alegou que não há necessidade de se aguardar um processo longo, como a 

contratação de empresas para a prestação de serviços de contabilidade, razão pela qual 

podem ser adotadas medidas capazes de solucionar a problemática instalada, estando tal 

medida amparada por previsão expressa do artigo 24, IV, da Lei 8666/1993 e do artigo 

37, IX, da CRFB/1988. 

9. Faz menção à contratação temporária no serviço público federal prevista pela Lei nº 

8.745/1993 e aos requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal. 

10. Por fim, afirma que a Administração já está realizando levantamentos pertinentes 

para o dimensionamento da demanda para o restante de todo ano, com previsão de 

realização de procedimento licitatório para a contratação de banca examinadora para 

concurso público o mais rápido possível, momento em que se dará maior atenção às 

contratações de serviços contínuos e indispensáveis, tudo na forma da lei. 

11. Pois bem. A peça defensiva apresentada pelo Sr. Elianai Martins não foi capaz de 
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afastar as irregularidades a ele apontadas, porquanto apenas descreveu os critérios legais 

acerca da contratação emergencial. 

12. Em verdade, o defendente não argumenta de forma objetiva contra as 

irregularidades da representação, quais sejam, contratar sócio-administrador de empresa 

para o cargo de Assessor Técnico Contábil da presidência da Câmara Municipal de 

Urupá e contratar serviço profissional da área contábil, os quais são exclusivamente 

atribuíveis a servidor público efetivo mediante empresa terceirizada, em processo de 

licitação cujo objeto não previa tais serviços contábeis. 

13. O fato de ser sócio administrador, além de não ter sido refutado pelo Sr. Elianai, foi 

confirmado pelo Sr. Jamilton em sua peça defensiva (ID 759862), ocorrendo a 

acumulação de cargo público com a condição de sócio-administrador por mais de 2 

(dois) meses. 

14. Ocorre que o impedimento previsto no art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/1993 visa 

resguardar os princípios da moralidade pública e isonomia, e prescinde de demonstração 

de lesão ao erário ou efetivo uso indevido do cargo para extrair vantagens pessoais nos 

procedimentos licitatórios. 

15. Assim dispõem o Parecer Prévio n. 22/2005 da nossa Corte de Contas, in verbis: 

I –É defeso à administração pública, de qualquer esfera de governo, contratar 

com servidores públicos lotados em órgãos que integrem a sua estrutura 

organizacional, para execução de obras e fornecimentos de produtos e serviços, 

vez que tal prática se constitui em desrespeito aos princípios constitucionais da 

moralidade e da isonomia e, ainda, por expressa vedação contida no artigo 9º, III, 

da Lei Federal nº8.666/93. 

16. Nesse sentido, basta que o interessado seja servidor do órgão ou entidade 

contratante para que esteja impedido de participar, direta ou indiretamente, de licitação 

por ele realizada. 

17. Quanto à contratação de serviço profissional da área contábil de forma terceirizada e 

em procedimento licitatório específico para contratação de software, a defesa apenas 

alegou que existe previsão expressa em lei e que havia necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

18. Aqui, cabe destacar que não foi questionado na exordial destes autos os critérios 

para contratação temporária de excepcional interesse público. Na verdade, o caso versa 

de terceirização de mão de obra em substituição a servidores de atividade-fim, inerentes 

às categorias funcionais do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do 

Município, tudo isso em meio a procedimento licitatório para locação de software de 

gestão pública. 

19. Referida terceirização é inconstitucional, por burlar o concurso público, passível de 

sanção por este Tribunal, conforme descrito no Parecer Prévio n 81/2010–PLENO: 

[...] 

III – Os valores relativos a contratos de terceirização de atividades-fim 

(inconstitucionais), bem como os relativos a atividades-meio com 

correspondência no quadro do Órgão ou Entidade, integram o montante de gasto 

com pessoal, salvo, nesta última hipótese, se os cargos ou empregos tiverem sido 

licitamente extintos, total ou parcialmente, não afastando a aplicação das 

sanções pertinentes à contratação sem prévio concurso público. (destaquei) 
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20. Como se pode perceber, a peça defensiva traz alegações que não são suficientes para 

afastar as irregularidades aqui divisadas. 

2.1.2. Jamilton Marques Silva – Assessor Técnico Contábil da Presidência, CPF: 

045.848.337-02, (ID 759862) 

21. Alega o defendente que a acumulação de cargo público com a condição de sócio-

administrador de empresa perdurou apenas de 09.03.2018 a 11.05.2018, totalizando 63 

dias. 

22. Aduz que já tinha feito a venda da empresa para os sócios ingressantes, mas por 

equívoco, algumas exigências não foram cumpridas e as alterações contratuais não 

foram registradas junto aos órgãos competentes (Junta Comercial). 

23. Informa que a burocracia e os prazos extensos requeridos pelos órgãos responsáveis 

em processar e registrar as alterações contratuais deram ensejo à irregularidade, no 

entanto, a empresa já tinha sido vendida, carecendo apenas das formalidades legais, que 

já estavam em andamento. 

24. Aduz, por fim, tendo em vista a “pequeníssima magnitude ofensiva do fato” e sua 

proatividade com o objetivo de sanar a irregularidade, requereu a desconsideração da 

infração noticiada ou aplicação de reprimenda compatível com a lesividade do ato, vez 

que quando efetuado o exame de controle, não mais remanescia a irregularidade, que já 

havia sido regularizada. 

25. Ocorre que o defendente não juntou aos autos quaisquer documentos que 

comprovem suas alegações, no sentido de que teria vendido suas quotas da empresa 

JMS & CIA LTDA-ME. 

26. Desta forma, tão somente a alegação de que vendeu suas quotas, sem indicar a data 

ou juntar documentação comprobatória, não é suficiente para afastar a irregularidade. 

27. Ademais, ainda que houvesse a comprovação nos autos, fato é, conforme consta na 

defesa apresentada (ID 759862, pág. 2), que referida venda foi feita para o próprio 

irmão do defendente, senhor Jailton Marques da Silva, conforme se constata em 

pesquisa feita no sistema CRF – Consulta Receita Federal (Ids 875256 e 875257). 

28. Nessas situações, em que a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com 

servidor da entidade licitante, também se verifica afronta ao art. 9º, inciso III da Lei 

8.666/1993, por analogia, conforme Acórdão 1019/2013-Plenário-TCU: 

A participação de empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor 

da entidade licitante afronta, por interpretação analógica, o disposto no art. 9º, 

inciso III, da Lei 8.666/1993. A alteração do contrato social no curso do certame 

não descaracteriza a irregularidade e constitui indício de simulação e fraude à 

licitação. 

29. Em verdade, além de concluir-se que a situação fática se subsome à hipótese vedada 

pela Lei de Licitações, a alteração do contrato social no curso da execução dos serviços 

constitui indício de simulação e fraude. 

30. Vale transcrever o artigo 9º da Lei de Licitações, que assim dispõe: 

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
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projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

§ 3 Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 

licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

31. Por aplicação do princípio da moralidade e da igualdade, a vedação insculpida no 

art. 9º, III, da Lei de Licitações e Contratos deve ser interpretada de maneira 

sistemática, razão pela qual o dispositivo em comento veda também a participação 

indireta do servidor integrante do quadro societário da empresa licitante. 

32. Impende consignar que não se trata de conferir ao postulado normativo de cunho 

restritivo caráter amplo, uma vez que a interpretação do dispositivo conjuga a vedação 

constante do art. 9º, III da Lei nº 8.666/93 com os princípios constitucionais da 

moralidade, impessoalidade e isonomia. 

33. Essas vedações incidem sobre servidores públicos efetivos, temporários ou 

comissionados e aplicam-se também na hipótese de contratação direta, inclusive nos 

processos de credenciamento mediante inexigibilidade de licitação. 

34. Frente a isso, uma vez demonstrada nitidamente a relação do servidor apontado com 

a empresa contratada, estão presentes todos os requisitos que ensejam a sua 

responsabilização, não possuindo, as justificativas apresentadas, condão de afastar sua 

responsabilidade. 

Portanto, mantida a irregularidade. 

Ressalta-se que o fato de o servidor ter se retirado do quadro societário não restaura a 

legalidade, tendo em vista que a condição de sócio-administrador era anterior ao pacto 

firmado com o Poder Legislativo. 

Sem dúvida, os apontamentos que ensejaram esta representação foram devidamente 

confirmados, consistentes na contratação de sócioadministrador de empresa contratada 

pela Câmara para o cargo de técnico contábil da presidência da Câmara de Urupá e 

também do serviço profissional da área contábil, mediante empresa terceirizada, por 

processo licitatório, para executar atividade atribuível a servidor público efetivo Dessa 

maneira, restam confirmadas às irregularidades representadas, em razão do que, na 

mesma senda da manifestação da unidade instrutiva, o MPC opina: 

I - que a Corte conheça da representação para, no mérito, considerá-la PROCEDENTE;  

II – pela aplicação de multa aos Senhores, com supedâneo no art. 55, II, da Lei 

Complementar n. 154/96: 

a) Elianai Martins (Presidente da Câmara Municipal de Urupá), pela infringência ao art. 

37, caput e II, da CF/88 c/c art. 9º, III, § 3º, da Lei n. 8.666/93;  

b) Jamilton Marques Silva (Assessor Técnico Contábil da Presidência da Câmara), pela 

infringência art. 37, caput, da CF/88 c/c art. 9º, III, § 3º, da Lei n. 8.666/93. 

(...) 
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14. Vê-se, portanto, quanto às irregularidades imputadas a Elianai Martins e a Jamilton 

Marques Silva, que não há como isentá-los da responsabilidade pelas condutas descritas e da 

consequente aplicação de multa. 

15. Lado outro, peço vênia reparar o enquadramento da fundamentação legal da 

infringência imputada aos responsáveis, consubstanciada no art. 9º, III, § 3º, da Lei n. 8.666/93, qual 

seja, contratação de sócio-administrador de empresa contratada pela Câmara para o cargo de técnico 

contábil da presidência da Câmara de Urupá. 

16. Explico. 

17. De pronto, chamo a atenção para as datas de assinatura do contrato e da posse 

do servidor: Jamilton Marques Silva, representante legal da empresa, assinou o contrato em  

1º.03.2018,  e a posse de Jamilton Marques Silva no cargo de Assessor Técnico Contábil da 

Presidência, junto à Câmara Municipal de Urupá, ocorreu em 09.03.2018, conforme Portaria n. 

20/2018/GP, da lavra do Presidente Elianai Martins. 

18. Vê-se que Jamilton Marques Silva ainda não era servidor daquela Casa de Leis no 

ato de assinatura do contrato, razão pela qual entende-se que a capitulação legal que melhor se amolda 

à situação fática é a do art. 98 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das 

Autarquias e das Fundações Municipais de Urupá – RO, conforme transcrito: 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, servidores são funcionários legalmente investidos em 

cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão. 

(...) 

Art. 8º - O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridades 

competente de cada poder, do dirigente superior de autarquia ou de fundação pública. 

(...) 

Art. 22, § Único - O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral 

dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da 

Administração. 

(...) 

Art. 98º - Ao funcionário é proibido: 

(...) 

XI. Participar de gerência ou de administração de empresa provada, de sociedade 

civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Município, exceto 

se a transação for procedida de licitação; 

XII. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartição públicas, salvo quando 

se tratar de benefícios previdenciárias ou assistência de parentes até o segundo grau e de 

cônjuge ou companheiros; 

(...) 

19. De se registrar que não se está mudando a descrição do fato enunciado ao longo da 

instrução processual, acerca do qual os Senhores Elianai Martins e Jamilton Marques Silva foram 
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chamados a se pronunciar, mas se imputando uma capitulação legal, no meu sentir, mais adequada ao 

caso. 

20. Neste ponto, importante consignar que o equívoco no enquadramento legal  não 

prejudica a peça acusatória,  tendo em vista que os responsáveis  defendem-se do fato que lhes é 

imputado  e não do dispositivo legal indicado, sendo ainda que este pode ser corrigido quando do 

julgamento1. 

21. O Juiz goza de absoluta liberdade, dentro dos limites fáticos aportados no 

processo, para a aplicação do direito, sob o enquadramento jurídico que entender pertinente. Ao 

qualificar os fatos trazidos ao seu conhecimento, o magistrado não fica adstrito aos fundamentos 

jurídicos apresentados, em observância ao brocardo da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que 

eu te direi o direito). 

22. Este foi o posicionamento da colenda Quarta Turma do STJ, quando do julgamento  

do REsp 9.647⁄SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 26.4.93, entendeu que "(...) não se 

verifica alteração da causa de pedir quando se atribui ao fato ou ao conjunto de fatos qualificação 

jurídica diversa da originariamente atribuída. Incumbindo ao juiz a subsunção do fato norma, ou seja, 

a categorização jurídica do fato, inocorre modificação da "causa petendi" se há compatibilidade do 

fato descrito com a nova qualificação jurídica ou com o novo enunciado legal.  

23. Nesse sentido, veja julgado deste Tribunal in verbis: 

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

JULGADA IRREGULAR. DANO AO ERÁRIO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E 

MULTA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERFATURAMENTO 

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO HOSPITAL DE 

BASE DR. ARY PINHEIRO E HOSPITAL PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

1. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade o recurso de 

reconsideração deve ser conhecido. 

2. Em sendo constatada alguma “suposta” nulidade processual, a parte deve, em 

observância a boa-fé processual, argui-la em momento oportuno. Princípios da boa-fé 

processual. Inadmissibilidade da “nulidade de algibeira”. 

3. O reenquadramento jurídico de uma infringência por si só não resulta em 

nulidade do acórdão ou cerceamento do direito de defesa, conquanto a parte tenha 

se defendido dos fatos e não ao fundamento jurídico dito. O Juiz/Relator goza de 

absoluta liberdade, dentro dos limites fáticos aportados no processo, para a 

aplicação do direito, sob o enquadramento jurídico que entender pertinente. Ao 

qualificar os fatos trazidos ao seu conhecimento, o magistrado não fica adstrito aos 

fundamentos jurídicos apresentados, em observância ao brocardo da mihi factum 

dabo tibi ius (dá-me os fatos que eu te direi o direito). Grifo nosso 

Precedentes. 

4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. 

                                                           
1 CPP - Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição 

jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 
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(RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - ACÓRDÃO APL-TC 00119/18 (PROCESSO 

N. 2756/17 – Conselheiro Relator JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 

MELLO. Data de Julgamento: 18.04.2018, Sessão Plenária). 

24. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o réu defende-se dos fatos 

narrados na denúncia, não do enquadramento jurídico atribuído a eles, veja: 

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PEDIDO 

EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A 

DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONGRUÊNCIA. INCIDÊNCIA 

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o 

acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica 

nela contida (HC 442.971/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

DJe 1/10/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal 

assegura que o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado 

defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela 

estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na 

peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção 

expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (RHC 

119.962, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2014). 2. Na 

espécie, a denúncia descreveu a prática de tentativa de furto qualificado de um cofre, 

tendo a ação se desenrolado por volta das 4h, isto é, durante o repouso noturno, o que 

justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP, 

não havendo que se falar na ausência de correlação entre o fato descrito na peça 

acusatória e a condenação, tampouco em ofensa aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido. 

(STJ - AgRg no REsp: 1837238 MS 2019/0270559-5, Relator: Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 09/12/2019) 

25. Além disso, entendo pertinente registrar que para casos como o que está sendo aqui 

tratado - terceirização de serviços contábeis -, esta Corte tem orientado  os jurisdicionados a instituir, 

ainda que provisoriamente, em regime de cooperação com o Executivo e mediante lei formal: (i) 

modelo único e colaborativo de controle interno, cujo órgão atuaria em ambos os Poderes, cabendo a 

estes, isolada ou conjuntamente, adotar as providências necessárias para garantir a independência 

funcional e a eficiência da atuação do controle interno, dotando-o de servidores admitidos mediante 

concurso público; e (ii) modelo único e compartilhado de contabilidade, cujo órgão atuaria em 

ambos os Poderes, cabendo a estes, isolada ou conjuntamente, adotar as providências necessárias 

para garantir a independência técnica e a eficiência da atuação da contabilidade, dotando-o de 

servidores admitidos mediante concurso público, nos termos da Decisão n. 334/2010-2ª Câmara e 

do Acórdão n. 113/2012-2ª Câmara).  

26. Nesse sentido, cito as Decisões 113/2011 – 2ª Câmara (processo n. 454/10 da 

Câmara Municipal de Alvorada do Oeste); 200/2010 – Pleno (processo n. 4077/2009 da Câmara 

Municipal de Vale do Anari); Decisão n. 334/2010-2ª Câmara (processo n. 36422/10 da Câmara 

Municipal de Governador Jorge Teixeira); Decisão 185/2011- 2ª Câmara (processo n. 3074/2009 da 

Câmara Municipal de Castanheiras); Decisão n. 068/2011 – 2ª Câmara (processo n. 453/10 da Câmara 
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Municipal de Castanheiras); Acórdão AC2-TC 01704/16 (processo 02317/15 da Câmara Municipal de 

Porto Velho) e Acórdão APL-TC 00223/18 (Processo 02301/15 da Câmara Municipal de Parecis). 

27. Vê-se da defesa do Senhor Elianai Martins, que a nomeação de contador ocupante de 

cargo efetivo demorará tendo em vista uma vez que afirmou que a Administração está realizando os 

procedimentos para a procedimento licitatório objetivando a contratação de banca examinadora para 

concurso público o mais rápido possível, momento em que se dará maior atenção às contratações de 

serviços contínuos e indispensáveis, tudo na forma da lei. Todavia, não comprovou nos autos essas 

providências. 

28. Em pesquisa ao Portal da Transparência da Câmara, verifica-se que, até o momento, 

não foi realizado novo concurso público para provimento do cargo de contador, mantendo-se a 

contratação de cargo comissionado para tal finalidade.  Ou seja, até o momento, a irregularidade 

persiste e ainda não foi deflagrado novo concurso para o provimento do cargo. 

CARGOS VAGAS PREENCHIDAS OCIOSOS REFERÊNCIAS VALOR 
CARGA 

HORÁRIA 

ASSESSOR CONTABIL 

ORCAMENTARIO 
01 01 00 - 

R$ 

2.898,71 
30 HORAS 

https://urupa.ro.leg.br/transparencia/recursos-humanos/servidores-com-funcoes-gratificadas-ou-cargos-em-comissao acesso 

em 25.05.20. 

CARGOS VAGAS PREENCHIDAS OCIOSOS REFERÊNCIAS VALOR 
CARGA 

HORÁRIA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 06 02 04 QPPE 04 
R$ 

1.120,56 
40 HORAS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

DIVERSOS 
03 00 03 QPPE 01 

R$ 

1.039,00 
40 HORAS 

CONTADOR 01 00 01 GEC 01 R$ 0.00 40 HORAS 

https://urupa.ro.leg.br/transparencia/recursos-humanos/recursos-humanos acesso em 25.05.20 

29. Para dirimir quaisquer dúvidas, verificou-se junto ao Sistema PCe que aquela Câmara 

protocolizou em 17.05.19 o Ofício n. 001/2019-GAB/PRES/RO, da lavra do atual Presidente, Luziano 

Firmini Tressman, que solicita informações quanto à realização de concurso público, autuado como 

consulta (Processo n. 1451/19) que não foi conhecida e arquivada em 22.08.19, por meio da DM 

0182/2019-GCJEPPM no seguintes termos: 

I – Não conhecer da Consulta formulada pelo Presidente do Legislativo de Urupá, 

Luziano Firmini Tressman, CPF 686.006.402-10, por ausência dos requisitos 

normativos, nos termos do art. 85 do Regimento Interno desta Corte de Contas.  

II – Determinar ao Departamento do Pleno que dê conhecimento do teor desta decisão, 

por meio de ofício, ao Presidente do Legislativo de Urupá, Luziano Firmini Tressman, 

CPF 686.006.402-10, e ao Ministério Público de Contas. 
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30. Assim, in casu, entendo por trilhar o entendimento desta Corte, necessário se faz 

determinar à Câmara Municipal de Urupá que, enquanto não houver a dotação do legislativo com 

servidores efetivos para o setor de contabilidade, seja feito um acordo com o executivo, a fim de 

estabelecer um modelo compartilhado para o exercício dessa função. 

 

DISPOSITIVO 

 

31. Diante de todo o exposto, acolho parcialmente os pareceres dos órgãos instrutivos 

acostados IDs=875311 e 886749, submeto à apreciação desta Egrégia Câmara o seguinte VOTO: 

I – Conhecer da presente representação formulada pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de RO, visto que preenche os pressupostos processuais de admissibilidade insertos no 

inciso VIII, do art. 82-A, do Regimento Interno desta Corte c/c art. 10, c, do Decreto-Lei n. 9.295/46;   

II – No mérito, considerá-la procedente, haja vista a constatação das seguintes 

irregularidades, de responsabilidade dos agentes públicos mencionados abaixo: 

3)  De responsabilidade do Senhor Elianai Martins (CPF 690.178.912-20 (CPF: 

499.298.442-87), à época Presidente da Câmara do Município de Urupá: 

c) Contratação de sócio-administrador de empresa contratada pela Câmara para o 

cargo de técnico contábil da presidência da Câmara de Urupá, pela infringência ao art. 37, caput, da 

CF/88 c/c art. 98 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e 

das Fundações Municipais de Urupá – RO; 

d) Contratação de serviço profissional da área contábil, mediante empresa 

terceirizada, por processo licitatório, para executar atividade atribuível a servidor público efetivo,  

infringindo o art. 37, caput, II, da CF/88. 

4) De responsabilidade do Senhor Jamilton Marques Silva 

(CPF: 045.848.337-02), técnico contábil da presidência da Câmara de Urupá: 

a) por manter-se na condição de Sócio-Administrador de empresa por ocasião de sua 

nomeação para ocupar o cargo público de Assessor Técnico Contábil da presidência da Câmara 

Municipal de Urupá –RO em 9.3.2018 e assim permanecer até a alteração no registro constitutivo da 

empresa em data de 11.5.2018, infringido o art. 37, caput, da CF/88 c/c art. 98 do Regime Jurídico 

Único dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais de Urupá – 

RO.  

III – Multar o Senhor Elianai Martins (CPF 690.178.912-20), com fulcro no artigo 

55, caput e inciso II da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 103, II do Regimento Interno, em R$ 

4.050,00 (quatro mil, e cinquenta reais), o equivalente a 5% do valor estipulado no caput do artigo 55 

da Lei Complementar Estadual nº 154/96 com redação dada pela Portaria 1162/12 (R$ 81.000,00), 

pelas irregularidades descritas no subitem 1. “a” e “b” deste dispositivo ; 
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IV - Multar o Senhor Jamilton Marques Silva  (CPF: 045.848.337-02), com fulcro 

no artigo 55, caput e inciso II da Lei Complementar n. 154/96, e artigo 103, II do Regimento Interno, 

em R$ 4.050,00 (quatro mil, e cinquenta reais), o equivalente a 5% do valor estipulado no caput do 

artigo 55 da Lei Complementar Estadual nº 154/96 com redação dada pela Portaria 1162/12 (R$ 

81.000,00), pela irregularidade descrita no subitem  2. “a” deste dispositivo;  

V – Determinar aos agentes relacionados nos itens III e IV que os valores das 

multas aplicadas sejam recolhidos ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas – 

FDI/TCER, no Banco do Brasil, agência 2757-X, conta corrente n.8358-5, nos termos do inciso III, do 

artigo 3º, da Lei Complementar 154/97; 

 VI – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma da legislação em vigor, 

para que os responsáveis comprovem a esta Corte de Contas o recolhimento das multas consignadas 

nos itens III e IV deste voto;  

VII – Determinar que, transitado em julgado sem o recolhimento das multas 

consignadas nos itens III e IV deste voto, seja iniciada a cobrança judicial nos termos dos artigos 27, II 

e 56 da Lei Complementar 154/96, c/c artigo 36, II, do Regimento Interno desta Corte e artigo 3º, III, 

da Lei Complementar 194/97; 

VIII – Determinar ao atual Presidente da Câmara de Vereadores de Urupá, ou a 

quem o suceda, na forma da lei, que dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de 

aplicação de multa coercitiva e sem prejuízo de outras cominações legais, comprove a este Tribunal a 

realização de concurso público para provimento do cargo de contador; 

IX – Determinar ao atual Presidente da Câmara de Vereadores de Urupá que, no 

prazo de 60 dias (sessenta dias) e sob pena de aplicação de multa coercitiva, sem prejuízo de outras 

cominações legais, que, em relação às atividades de contabilidade, busque instituir, provisoriamente, 

em regime de cooperação com o executivo, e mediante lei formal, modelo único e compartilhado de 

contabilidade, cujo órgão atuaria em ambos os Poderes, até que se concretize o provimento efetivo por 

meio de concurso público;  

X - Dar ciência desta Decisão aos responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste 

Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para possível 

interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro teor está disponível para consulta no 

endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade ambiental;  

XI - Dar ciência desta Decisão, via ofício, ao atual Prefeito e ao atual Vereador-

Presidente da Câmara de Urupá; 

XII -  Dar ciência, pessoalmente, ao Ministério Público de Contas;  

XIII - Determinar ao Departamento da 2ª Câmara que envie cópia do Acórdão e do 

Relatório técnico (ID=875311xx) ao Departamento de Documentação e Protocolo para autuar como 

processo de monitoramento (Acompanhar Atos de Gestão), com as seguintes informações: Categoria: 

acompanhamento de gestão, Subcategoria: fiscalização de atos e contratos; Assunto: 

acompanhamento das determinações exaradas no Processo n. 643/19/TCE-RO, Jurisdicionado: 
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Câmara Municipal de Urupá, Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Responsável: 

Luziano Firmini Tressman, Relator: José Euler Potyguara Pereira de Mello; que, após, deverá ser 

enviado à Secretaria-Geral de Controle Externo para que realize o monitoramento da decisão; 

XIV – Após a adoção das medidas cabíveis pela Secretaria de Processamento e 

Julgamento – Departamento da 2ª Câmara, arquivem-se os autos. 

É como voto. 
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Em

EDILSON DE SOUSA SILVA

6 de Julho de 2020

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE

PRESIDENTE

RELATOR
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