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Processo instruído de acordo com as diretrizes institucionais e normas internas para eliminação/redução do estoque de processos no âmbito do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA).
São Luís/MA, 25/04/2017.
 
Renan Coelho de Oliveira
Gestor da UTCEX3
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Ministério Público de Contas
Gabinete do Procurador Douglas Paulo da Silva

Processo n°:                   2725/2007

Natureza:                         Prestação de Contas Anual de Gestão

Exercício Financeiro: 2006

Origem:                                            Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão – CAEMA

Responsável:                                Eduardo Salim Braide e Bruno de Lima Mendonça

Relator:                                            Conselheiro Subst. Osmário Freire Guimarães

 

 

 

Parecer nº 709/2017 - GPROC4

 

 

 

Submete-se à apreciação deste Ministério Público de Contas a Prestação de Contas anual de Gestão da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão –
CAEMA, referente ao exercício financeiro de 2006, sob responsabilidade dos Senhores Eduardo Salim Braide (01/01 a 30/06/2006) e Bruno de Lima
Mendonça (01/04 a 31/12/2006), ordenadores de despesa nos períodos consignados.

A Unidade Técnica, em exame a espécie, emitiu RI nº 64/2012 UTCGE/NUPEC1 (fls. 3365/3384) apontando inúmeras irregularidades (da própria
análise, da Auditoria Independente e da Controladoria Geral do Estado).

Houve a citação dos gestores (fls. 132/133). Houve prorrogação de prazo, e de forma tempestiva foram apresentadas as defesas.

Por se tratar de recursos financeiros do exercício 2006, os presentes autos foram encaminhados a este Ministério Público de Contas sem Relatório de
Instrução da análise da defesa.

 

É o Relatório.

Nada obstante, criou-se um fato inusitado neste processo, qual seja, o longo tempo decorrido desde a apresentação da defesa, ficando quase 07 (sete)
anos, sem que a Unidade Técnica competente efetuasse a análise das defesas.

Considerando o volume de recursos envolvidos e a gravidade das irregularidades apontadas no Relatório inicial, que destaca, além das ocorrências
indicadas pela própria análise, apresenta ocorrências levantadas pela Auditoria Independente e pela Controladoria Geral do Estado.

 

Ao lume do exposto, considerando a gravidade das irregularidades apontadas, faz-se necessário que os presentes autos retornem a Unidade Técnica
Competente para análise da defesa e emissão de Relatório de Instrução.

É o parecer.

 

São Luís (MA), 06 de julho de 2017

 

DOUGLAS PAULO DA SILVA

Procurador de Contas
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Processo nº 2725/2007-TCE

Natureza: Prestação de contas anual de gestão  

Entidade: Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA   

Exercício financeiro: 2006

Responsáveis: Eduardo Salim Braide (período de 01/01/2006 a 30/03/2006) e Bruno de Lima Mendonça (período de 01/04/2006 a 31/12/2006)

Ministério Público de Contas: Procurador Douglas Paulo da Silva  

Relator: Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães

 

Prestação de contas anual de gestão da Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA, relativa ao exercício financeiro de 2006, de
responsabilidade dos Senhores Eduardo Salim Braide e Bruno de Lima Mendonça.  Racionalização administrativa e economia processual. Arquivamento
das contas.  

 

1 . RELATÓRIO

1.1            Versam os autos sobre a prestação de contas anual de gestão da Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA, relativa ao exercício
financeiro de 2006, de responsabilidade dos Senhores Eduardo Salim Braide (período de 01/01/2006 a 30/03/2006) e Bruno de Lima Mendonça (período
de 01/04/2006 a 31/12/2006).

1.2            O resultado da análise efetuada pela Unidade Técnica encontra-se consubstanciado no Relatório de Informação Técnica n.º 40/2010-
UTCGE/NUPEC1, o qual concluiu pela ocorrência das seguintes irregularidades:                                                                                                                

Resumo das ocorrências

a)      Em relação às demonstrações financeiras que compõem a prestação de contas:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, à exceção do Balanço Patrimonial, que
contemplou classificações que passaram a ser exigidas somente com o advento da MP nº 449/08 (atualmente convertida na Lei nº 11.941/09), que alterou
os §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades Anônimas;

b)     Em relação à conta Clientes:

Aumento de haveres a receber em relação ao exercício anterior, o que nos leva a indagar quais os mecanismos utilizados para recuperação dessas faturas
vencidas a receber pela CAEMA;

c)      No que concerne à conta Impostos e Contribuições inserta no Passivo Circulante:

Aumento no saldo da conta Impostos e Contribuições, em razão do não recolhimento regular desses encargos, conforme ressalvado nas notas
explicativas;

d)     No que concerne aos saldos financeiros constantes do Balanço Patrimonial:

O saldo financeiro constante no Balanço Patrimonial no valor de R$ 6.133,250,00 não corresponde aos saldos das contas bancárias, demonstrando uma
diferença a menor de R$ 7.201.451,14;

e)      Quanto aos procedimentos licitatórios:

Não foi informado no Demonstrativo Sintético dos Procedimentos Licitatórios a fundamentação legal e a modalidade de licitação, bem como o número
do protocolo no Tribunal de Contas da documentação enviada para apreciação da legalidade, nos termos da Instrução Normativa-TCE nº 06/2003; 

f)      No que diz respeito à posição patrimonial:

Diferença de R$ 253.856.402,52 entre o saldo do Ativo Imobilizado e os saldos das Relações Físico-Financeiras dos bens móveis e imóveis;

g)      No que concerne ao parecer da Auditoria Independente:

Foi feita ressalva quanto à deficiência dos controles internos da CAEMA, relativos à arrecadação a discriminar, a obras e edificações em andamento, ao
inventário dos estoques e às contas a receber de clientes, além de contas baixadas sem identificação do usuário.

h)     Quanto ao Relatório de Auditoria emitido pela Controladoria Geral do Estado:

Foram feitos diversos registros, especialmente concernentes a procedimentos licitatórios e processos de pagamentos.
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1.3            Em cumprimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, prescrito no art. 5º, LV, da Constituição Federal, os Senhores Eduardo
Salim Braide e Bruno de Lima Mendonça foram citados, por meio dos Ofícios n.ºs 72/2010-GAOG e 73/2010-GAOGG (fls. 132 e 133), para
apresentarem defesa em face das ocorrências consignadas no relatório técnico.

1.4            Os responsáveis apresentaram suas alegações de defesa de forma tempestiva, que foram encaminhadas em 15/06/2010 à Unidade Técnica de
Contas de Gestores – UTCGE para análise.

1.5            Passados quase 7 (sete) anos do envio dos autos à unidade técnica, sem que houvesse conclusão da fase de instrução técnica, o processo foi
encaminhado ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer, de acordo com as diretrizes aprovadas na sessão plenária de 11/01/2017.

1.6                               Por fim, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº 709/2017-GPROC4, da lavra do Procurador Douglas Paulo da Silva,
opinando pelo retorno dos presentes autos à unidade técnica competente para análise das defesas apresentadas e emissão de relatório de instrução.

É o relatório.

2.   VOTO

2.1      Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas prestadas anualmente pelos gestores de recursos públicos, conforme dispõe o art. 172, II, da
Constituição do Estado do Maranhão, e art. 1º, II, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005.

2.2            Nas contas de gestão em exame, foram analisados em geral os atos praticados pelos gestores, enquanto ordenadores de despesas, que estão
relacionados com o processamento das receitas e das despesas executadas no âmbito da Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA, no
exercício financeiro de 2006.

2.3            De acordo com o relatório de instrução preliminar, exerceram a condição de ordenadores de despesas os Senhores Eduardo Salim Braide
(gestor no período de 01/01/2006 a 30/03/2006) e Bruno de Lima Mendonça (gestor no período de 01/04/2006 a 31/12/2006).

2.4            No exame das contas, a unidade técnica inicialmente constatou ocorrências concernentes a demonstrações financeiras, conta clientes, conta
impostos e contribuições, saldo financeiro no balanço patrimonial, demonstrativo sintético de licitações, relação físico-financeira de bens móveis e
imóveis, controle interno, procedimentos licitatórios e processos de pagamento, conforme  relatório de auditoria emitido pela Controladoria Geral do
Estado.

2.5            Todavia, em que pese os gestores terem sido citados para apresentar defesa quanto às irregularidades inicialmente apontadas, observa-se que já
se passaram mais de 10 (dez) anos de autuação do processo, sem que tenha sido apreciado ou ocorrido o julgamento de mérito.

2.6            Mesmo que transcorrido considerável lapso temporal, não houve sequer a conclusão da fase de instrução técnica, o que ocasiona a perda do
objeto e finalidade do julgamento.

2.7            Ainda que identificados e intimados todos os responsáveis para responder pelas ocorrências, o tempo decorrido desde a atuação do processo
prejudica a análise dos fatos pela instrução técnica.  

2.8            Ressalte-se, ainda, que o tempo demandado com a continuidade deste processo pode também comprometer o aprimoramento do controle
externo concomitante almejado por este Tribunal, na medida em que retarda a apreciação de outros processos de contas mais recentes, notadamente, os
processos eletrônicos, que visam dar mais celeridade na tramitação processual e maior efetividade nas ações de controle.

2.9            Considerando a premente necessidade de se adotar medidas de racionalização administrativa e economia processual, o Tribunal de Contas
pode arquivar o processo de tomada de contas, sem o julgamento de mérito, conforme preceitua o § 3º do art. 14 da Lei Orgânica do TCE/MA, in verbis:

Art. 14. A decisão em processo de prestação ou de tomada de contas, mesmo especial, pode ser preliminar, definitiva ou terminativa.

§ 3.° Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, ou determina o seu
arquivamento pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por racionalização
administrativa e economia processual, nos termos dos arts. 24 e 25 desta lei.

(grifou-se)

2.10        Tal dispositivo justifica-se em razão de que ainda tramitam, nesta Corte de Contas, processos cujas autuações ocorreram há mais de 10 (dez)
anos e que tal fato ocasiona a perda do objeto e finalidade do julgamento, contribuindo para o retardamento da apreciação de processos de contas
recentes.

2.11        Assim, dissentindo do parecer do Ministério Público de Contas, considerando os princípios da racionalização administrativa e economia
processual, VOTO no sentido de arquivar as contas em apreço, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei Orgânica do TCE-MA.

 

 

São Luís, 11 de outubro de 2017.
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Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães

Relator
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Processo nº 2725/2007-TCE

Natureza: Prestação de contas anual de gestão  

Exercício financeiro: 2006

Entidade: Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA   

Responsáveis: Eduardo Salim Braide (período de 01/01/2006 a 30/03/2006) e Bruno de Lima Mendonça (período de 01/04/2006 a 31/12/2006)

Ministério Público de Contas: Procurador Douglas Paulo da Silva  

Relator: Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães

 

 

Prestação de contas anual de gestão da Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA, relativa ao exercício financeiro de 2006, de
responsabilidade dos Senhores Eduardo Salim Braide e Bruno de Lima Mendonça.  Racionalização administrativa e economia processual. Arquivamento
das contas por meio eletrônico. 

 

DECISÃO PL-TCE Nº 691/2017

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da prestação de contas anual de gestão da Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA,
relativa ao exercício financeiro de 2006, de responsabilidade dos Senhores Eduardo Salim Braide (período de 01/01/2006 a 30/03/2006) e Bruno de Lima
Mendonça (período de 01/04/2006 a 31/12/2006), os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em
sessão plenária ordinária, com fulcro no art. 1º, II, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), por unanimidade, nos termos do
relatório e voto do Relator, conforme o art. 104, caput, da Lei Orgânica, dissentindo do parecer do Ministério Público de Contas, decidem arquivar as
contas em apreço, por meio eletrônico, haja vista os princípios da racionalização administrativa e economia processual, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei
Orgânica do TCE-MA.

Presentes à sessão os Conselheiros José de Ribamar Caldas Furtado (Presidente), Álvaro César de França Ferreira, João Jorge Jinkings Pavão, Edmar
Serra Cutrim e Joaquim Washington Luiz de Oliveira, os Conselheiros-Substitutos Antônio Blecaute Costa Barbosa, Melquizedeque Nava Neto e
Osmário Freire Guimarães (Relator) e o Procurador Jairo Cavalcanti Vieira, membro do Ministério Público de Contas.

Publique-se e cumpra-se. 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 11 de outubro de 2017.

Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado

Presidente

 

 

Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães 

Relator

 

Jairo Cavalcanti Vieira

Procurador de Contas
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COSES/SEPLE - Despacho Comum Nº

 

À COSES/SUPRA

Para revisar a minuta da deliberação decorrente da apreciação dos autos na sessão do dia 11/10/2017.

Em 24/10/2017 09:51:05

Cynthia Rodrigues de Carvalho Melo
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Processo nº 2725/2007-TCE/MA

Natureza: Prestação de Contas Anual de Gestão

Exercício financeiro: 2006

Entidade: Companhia de Água e Esgotos do Maranhão – CAEMA

Responsáveis: Eduardo Salim Braide (período de 01/01/2006 a 30/03/2006) e Bruno de Lima Mendonça (período de 01/04/2006 a 31/12/2006)

Ministério Público de Contas: Procurador Douglas Paulo da Silva

Relator: Conselheiro Substituto Osmário Freire Guimarães

Ementa: Tendo em vista a discordância apresentada entre o voto do Relator, pelo  arquivamento dos autos, e o Parecer nº 709/2017/GPROC4 do
Ministério Público de Contas, que opinou que os autos retornem a Unidade Técnica Competente para análise da defesa e emissão de Relatório de
Instrução, o Procurador de contas Jairo Cavalcante Vieira manteve em banca o parecer ministerial.

São Luís, 11 de outubro de 2017

Flávia Francisca Mendes Pinheiro

Secretária do Pleno

Matrícula 13318
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CTPRO/SUPED - Termo de Juntada Nº

Nesta data juntei o Of. de encaminhamento.

Em 16/08/2018 12:10:35

Maria Dalva Moraes Cardoso

datilógrafa
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CTPRO/SUPED - Termo de Juntada Nº

Nesta data juntei o dossiê deste processo.

Em 07/08/2018 14:35:56

Maria Dalva Moraes Cardoso

datilógrafa
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