
 TCE-RJ 
PROCESSO Nº  216.350-4/14 
RUBRICA:                FLS.:  

 

 

 

PCF 
 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA 

 
                                                     VOTO GC-1   4629/2015 

 

PROCESSO:   TCE-RJ Nº 216.350-4/14 
ORIGEM:         INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA 

IGUAÇU 
ASSUNTO:      PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR DE DESPESAS E DO 

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA – EXERCÍCIO DE 2013 

 
 
Trata o presente processo de Prestação de Contas do Ordenador de 

Despesas e do Responsável pela Tesouraria do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, relativas ao exercício de 2013, 
sob as responsabilidades das Gestoras, Margarida Rangel Pacheco Dâmaso, 
período de 01.01 a 10.01.2013, e Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, período de 
11.01 a 31.12.2013, e do Tesoureiro, Sylvio da Paes Pires, período de 01.01 a 
31.12.2013. 

 
O Corpo Instrutivo analisou a documentação encaminhada e a considerou 

satisfatória para o completo exame da Prestação de Contas, e tendo verificado que 
foram atendidas as formalidades legais, sugere que as Contas do responsável pela 
Tesouraria sejam julgadas Regulares, com Quitação Plena, e as do Ordenador de 
Despesas sejam julgadas Regulares, com a seguinte Ressalva e Determinação: 

 
Ressalva 

- Quanto à situação de irregularidade dos critérios de Demonstrativos de Informações 
Previdenciárias e Repasses (consistência, caráter contributivo e encaminhamento) junto 
ao Ministério da Previdência Social apontados no extrato previdenciário do Município de 
Nova Iguaçu. 

Determinação 

- Observe a ressalva apontada e adote as providências corretivas nas próximas 
prestações de contas. 

 
O Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas, representado 

pela Procuradora Aline Pires Carvalho Assuf, manifesta-se no mesmo sentido 
proposto pelo Corpo Instrutivo. 

 
É o Relatório. 
 
Preliminarmente, entendo oportuno destacar que a competência do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ é exercida por força do disposto 
no art. 75 da Constituição Federal e com o estabelecido nos arts. 79 e 123 e nos 
arts. 124, 125, 127 §§1°, 2°, 132, 133, 309 § 3° e 348 da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro; da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e da Lei Complementar Estadual nº 63, de 1.8.1990 (Lei 
Orgânica do TCE-RJ). 
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Em obediência ao princípio federativo, a Constituição Estadual estabelece 
competência ao TCE-RJ para julgar as contas dos administradores e responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas 
as fundações e sociedades instituídas e mantidos pelo poder público, e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio, ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário que, nas palavras do eminente Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, GILMAR MENDES, Relator da ADIN nº 3.715-TO assim se expressa: 

 
“O exercício dessa competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica 

subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. E a razão é singela: as contas anuais 

prestadas pelas próprias casas legislativas submetem-se ao controle do Tribunal de Contas, 

como tem entendido este Tribunal em várias precedentes (...)”. 

 
Na competência constitucional atribuída ao Tribunal de Contas para julgar as 

Contas dos administradores, estão as Contas de Ordenadores de Despesas [atos 
dos quais resultem emissão de empenhos, autorização de pagamentos, 
suprimentos de fundos, comprometimentos ou dispêndios de recursos do setor 
público] dos Poderes Legislativo, Executivo – Estadual e Municipal – e do Poder 
Judiciário Estadual e, ainda, do Ministério Público Estadual.  

 
Pelo exposto e examinado no presente processo de Prestação de Contas de 

Ordenador de Despesas e do Responsável pela Tesouraria do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, pude verificar 
que foram atendidas, de forma satisfatória, as formalidades legais vigentes, sendo, 
dessa forma, a Ressalva sugerida adequada ao julgamento das Contas, tendo em 
vista que a Determinação proposta contempla providência necessária à correção da 
impropriedade ressalvada. 

 
Entretanto, por entender que deve ser feita Comunicação aos responsáveis, 

à época, para que tomem ciência da decisão, bem como ao atual Gestor do 
PREVINI e ao atual responsável pelo Controle Interno do Instituto de Previdência, 
para que tomem ciência da Determinação apontada e adotem providências para o 
seu cumprimento de modo a prevenir, nas próximas Prestações de Contas, a 
ocorrência de Ressalva semelhante, manifesto-me, desse modo, parcialmente de 
acordo com o Corpo Instrutivo e o douto Ministério Público Especial. 

 
VOTO: 
 
I – Pela REGULARIDADE DAS CONTAS, com a RESSALVA e a 

DETERMINAÇÃO indicadas no Relatório deste Voto, do Ordenador de Despesas 
do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, 
relativas ao exercício de 2013, sob a responsabilidade das Gestoras, Margarida 
Rangel Pacheco Dâmaso, período de 01.01 a 10.01.2013, e Danielle Villas Bôas 
Agero Corrêa, período de 11.01 a 31.12.2013, dando-lhes QUITAÇÃO, nos termos 
do inciso II do art. 20 c/c o art. 22, ambos da Lei Complementar Estadual nº 63/90, 
em vigor; 
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II – Pela REGULARIDADE DAS CONTAS do Tesoureiro do Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, relativas ao 
exercício de 2013, sob a responsabilidade de Sylvio da Paes Pires, dando-lhe 
QUITAÇÃO PLENA, nos termos do inciso I do art. 20, c/c o art. 21, ambos da Lei 
Complementar Estadual nº 63/90, em vigor; 

 
III – Pela COMUNICAÇÃO as Sras. Margarida Rangel Pacheco Dâmaso e 

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Gestoras e Ordenadoras de Despesas do 
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, no 
exercício de 2013, e ao Sr. Sylvio da Paes Pires, Tesoureiro do Instituto, no mesmo 
exercício, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro em vigor, para que tomem ciência dos itens “I” e “II” deste Voto; 

 
IV – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Gestor e ao atual responsável pelo 

Controle Interno do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova 
Iguaçu – PREVINI, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que tomem ciência da Determinação 
apontada no Relatório deste Voto e adotem providencias para o seu cumprimento 
de modo a prevenir, nas próximas Prestações de Contas, a ocorrência de Ressalva 
semelhante, atentando para o que dispõe o parágrafo único do art. 20 da Lei 
Complementar Estadual nº 63/90, em vigor. 

 
 

GC-1,        de                                        de  2015. 
 
 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro-Relator 


