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VOTO  GC-3      7993/2016 
                                                                                                     
                                                         

PROCESSO:  TCE-RJ N.o 206.839-2/16 
ORIGEM: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ  
ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

 
Trata o presente processo de Tomada de Contas Especial instaurada por 

determinação plenária constante do processo TCE-RJ n.º 226.394-5/07, tendo por escopo a 
apuração dos fatos e de eventuais danos ao erário, e identificação dos respectivos responsáveis, 
atinentes ao Contrato n.º 240/07, firmado entre a Prefeitura do Município de Quissamã e o 
Instituto Brasileiro de Projetos e Desenvolvimento Institucional – IBRADI. 

 
A 3ª Coordenadoria de Controle Municipal – 3ª CCM, nas fls. 580/586, após o 

exame da documentação encaminhada, apresentou relatório nos seguintes termos: 
 
“Compulsando-se os documentos trazidos à colação, em que pese as notas ficais e 
demais comprovantes de despesas encontrem-se apresentados mediante fotocópias, 
anui-se ao parecer conclusivo da comissão processante, quanto a existência de dano 
ao erário público no montante de R$ 450.000,00 (valor não corrigido 
monetariamente).  
 
No primeiro volume do presente processo foram acostados os documentos inerentes 
à instauração da Tomada de Contas Especial e os elementos constitutivos da 
contratação do IBRADI. 
 
No segundo volume constam diversas atas e documentos inerentes a realização dos 
trabalhos da Comissão, todos os processos de pagamentos, bem como, o Relatório 
Final de Tomada de Contas Especial e o respectivo Certificado de Auditoria. 
 
No Relatório Conclusivo de Tomada de Contas Especial, a Comissão evidenciou os 
documentos que acompanham seu relatório (fls.531/534), e apresenta textos do 
depoimento da Sra. Rosemery de Souza – fiscal do contrato e Ronaldo costa da Silva 
– Secretário Municipal vinculado ao contrato. 
 
Segundo a Sra. Rosemery de Souza: ‘...A Sra. Albanice de Almeida Pereira era quem 
elaborava os processos administrativos e seus respectivos pagamentos  (...) quem solicitava os 
pagamentos era o secretário da pasta (...) que assinava os documentos por ordem superior (...) não 
tem conhecimento do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços e nem do estudo final objeto do 
contrato.’ 

 
No depoimento do Sr. Ronaldo Costa da Silva: ‘...não consta o Termo Definitivo dos 
Serviços por não ser exigido no Contrato (...) foi elaborada a Lei (...) foram realizadas as seguintes 
ações: regularização fundiária de diversos lotes urbanos (...) comprovada pelos processos 
administrativos (...) elaboração do Termo de Parceria (...)Termo de Cessão de Uso das casas do 
Carmo (...) Levantamento Topográfico (...) o Prefeito à época acompanhou a execução dos serviços, 
autorizando todos os atos que integram os mesmos., 
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A Comissão relata que, apesar de intimada, a Sra. Albanice de Almeida Pereira não 
compareceu para prestar depoimento quanto ao objeto desta Tomada de Contas 
Especial.  A Comissão também deixa claro que a Sra. Albanice de Almeida Pereira e a 
Sra. Rosemery de Souza eram responsáveis pela liquidação formal do contrato, uma 
vez que as mesmas assinavam o verso nas notas fiscais. 
 
O Relatório de Tomada de Contas Especial, assinado pelo seu Presidente, Sr. Renan 
Barcelos Severiano, pela Secretária, Sra. Gabriela Hintz e pelo membro Sr. Alan 
Carlos Almeida de Souza, assim conclui: 

 

  A Lei nº 977/2007 (cópia fls.541 e 542) e o Decreto nº 1.070/2008 (cópia 
fls.543 e 544) referem-se a regularização fundiária e reconhecimento de propriedade definitiva 
pela Comunidade Quilombola, respectivamente, mas não há mecanismos que possibilitem 
vincular estes Atos com os serviços prestados pela empresa; 
 

  Foram encontrados: Termos de Parceria com o ITERJ (cópia fls.545 e 548), 
Relação de processos de Regularização Fundiária (cópia fls.549 e 555), onde também não foi 
possível constatar a relação dessas ações com a empresa objeto desta análise; 
 

  Não há, nos processos de pagamento, documentos que comprovem a execução dos 
serviços, de que forma as etapas foram desenvolvidas e quais os profissionais que participaram 
da execução dos servos, o que impossibilita um diagnóstico real da situação; 
 

  Por fim, diante desta contratação, vislumbramos dano ao erário, apontando ocmo 
responsáveis o Sr. Armando Cunha Carneiro da Silva, ordenador de despesas e Prefeito à 
época, o Sr. Ronaldo costa da Silva, Secretário da Pasta à época.  
 

  Quanto ao valor do dano, pelas conclusões apresentadas, posicionamo-nos pelo valor 
total do contrato, ou seja, R$ 450.000,00. 

 
 O Relatório de Auditoria, elaborado pela Sra. Adriana Poeta de Almeida Ferreira 
(fls.537/540) corrobora os achados apontados pelo Relatório Final de Tomada de 
Contas Especial em sua integralidade. 
 
A partir dos documentos constantes no processo, bem como, dos relatórios 
elaborados pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Quissamã, passaremos a pontuar 
nossa análise. 
 
Iniciamos pelo objeto contratado (fls.277), nos documentos encaminhados, podemos 
constatar que tal objeto refere-se a: 
 
‘Realização de Estudos e pesquisas e assessoramento técnico visando à regularização fundiária de no 
mínimo 03 (três) mil lotes urbanos e rurais, conforme projeto básico que integra este contrato. (grifos 
nossos) 
 
Os estudos, pesquisa e assessoramento técnico constante do objeto estão detalhados às fls.182 
do presente.  Constam do escopo diversos relatórios parciais; reuniões de avaliação 
críticas, segmentais e setoriais; pesquisa e consolidações de documentos; consolidação 
de demandas teóricas, elaboração de diretrizes preliminares, de regularização e de 
planejamento e o relatório final. 
 
O projeto básico (fls.46/50) detalha minuciosamente o objeto do contrato pactuado: 
 
‘Item 1 – Estudos analíticos e comparativos de natureza complementar ao diagnóstico das demandas 
sociais estratégias para elaboração da legislação específica visando à regularização fundiária; 
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Item 2 – Diagnóstico e consultoria de planejamento para a organização e implantação dos setores 
administrativos para a gestão da regularização fundiária e seus respectivos lotes; 
 
Item 3 – Consultoria, Assessoria e Elaboração de Material de Apoio e Assessoramento às ações de 
difusão e discussão com as comunidades através de encontros e seminários; 
 
Item 4 – Consultoria e Assessoria Técnica de análise, verificação crítica e orientação nos 
procedimentos específicos, burocráticos e normativos da regularização fundiárias dos lotes; 

 
Item 5 - Consultoria e Assessoria Técnica de acompanhamento, análise de procedimentos e gestão, no 
relacionamento com os diversos órgãos federal, e estadual objetivando a regularização fundiária.‘ 
 
Cotejando o objeto contratado, liquidado e pago com a comprovação de que os 
serviços foram efetivamente realizados, temos as seguintes observações: 

 

  Quanto à regularização fundiária de no mínimo 03 (três) mil lotes urbanos e 
rurais, observamos a existência de um memorando de 2012, 4 anos após o fim 
do contrato, solicitando o arquivamento de 318 processos de regularizações 
fundiárias realizadas entre os exercícios de 2007 e 2008, ou seja, 10,6% do 
mínimo constantes no objeto contratado. 
 

   No que tange a grandiosidade do objeto contratado: estudos analíticos 
e comparativos; diagnóstico e consultoria de planejamento; consultoria, 
assessoria e elaboração de material de apoio; assessoramento, consultoria e 
assessoria técnica de análise; verificação crítica e orientação nos procedimentos; 
consultoria e assessoria técnica de acompanhamento, análise de procedimentos 
e gestão.  Não constatamos que tenha havido qualquer execução contratual por 
parte do contratado. 

 
Até este momento, não constatamos nos autos e nos processos de pagamentos nem 
um rascunho sequer dos serviços contratados.  O Instituto faz alusão, tão somente, a 
três leis sobre as quais alega (fls.185): “Legislação elaborada pelo IBRADI, para execução do 
objeto do Contrato nº 240/2007.” 
 
Entretanto, a Lei complementar nº 02/2006 e o Decreto nº 712/06 são anteriores a 
assinatura do contato e a lei nº 977/07, com 6 artigos somente, e sancionada 27 dias 
após a assinatura do contrato foi deliberada pelo Poder Legislativo e não pelo 
contratante. 
 
Considerando a complexidade do objeto contratado, diversos estudos, pesquisas e 
trabalhos aprofundados deveriam ser realizados para que a finalidade da contratação 
fosse plenamente atendida, mas não constatamos a existência de qualquer ata de 
reunião, pesquisa, relatório, planejamento, ou seja, nada foi realizado. 
 
Não observamos qualquer trabalho realizado pelos membros especializados no 
IBRADI para o atendimento do objeto contratado que justificasse a contrapartida de 
pagamentos, à época, no montante equivalente a R$ 450.000,00.   
 
Da mesma forma que o Relatório Final de Tomada de Contas Especial e o Relatório 
de Auditoria, entendemos que houve a existência de dano ao erário municipal no 
valor integral do contrato, uma vez que não há comprovação de que qualquer serviço 
tenha sido realizado pelo IBRADI. 
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Quanto à responsabilização, foram citados quatro atores: a Sra. Rosemery de Souza – 
fiscal do contrato, a Sra. Albanice de Almeida Pereira – responsável pela liquidação, o 
Sr. Ronaldo Costa da Silva – Secretário Municipal e Sr. Armando Cunha Carneiro da 
Silva – Prefeito Municipal. 
 
A partir da alegação da Sra. Rosemery de Souza relatada no presente processo, 
acreditamos que, tanto ela, quanto a Sra. Albanice de Almeida Pereira realizavam 
apenas a liquidação formal do contrato, ou seja, assinavam o verso da nota fiscal sem 
ter conhecimento da real situação do contrato. 
 
As ações dessas duas responsáveis poderiam ser consideradas relevantes se houvesse 
ratificação das despesas e consequentemente o ordenamento de seu pagamento com 
base nas informações prestadas pelas mesmas.   
 
Entretanto, essa formalidade não gerou orientação, uma vez que seus superiores 
hierárquicos possuiam pleno conhecimento de todos os passos que deveriam ser 
realizados, atestando, inclusive, que o Prefeito Municipal havia acompanhado a 
execução dos serviços.  Entretanto, mais uma vez enfatizamos: não há qualquer 
comprovação de que algum serviço tenha sido realizado na forma e dimensão 
contratada. 
 
Nossa conclusão se fundamenta quando o Secretário Municipal, Sr. Ronaldo Costa da 
Silva assim se manifesta: ‘...não consta o Termo Definitivo dos Serviços por não ser exigido no 
Contrato (...) foi elaborada a Lei (...) foram realizadas as seguintes ações: regularização fundiária de 
diversos lotes urbanos (...) comprovada pelos processos administrativos (...) elaboração do Termo de 
Parceria (...)Termo de Cessão de Uso das casas do Carmo (...) Levantamento Topográfico (...) o 
Prefeito à época acompanhou a execução dos serviços, autorizando todos os atos que integram os 
mesmos.’ 

 
Assim, consideramos como responsáveis pelo dano ao erário: o Sr. Ronaldo Costa da 
Silva, Secretário Municipal – liquidante de fato da despesa; o Sr. Armando Cunha  
Carneiro da Silva – ordenador da despesa; e a IBRADI – Instituto que se locupletou 

do erário público sem que oferecesse contrapartida de serviços. 
 
Quanto à atualização do dano ao erário, nos baseamos nos processos de pagamento 
acostados aos autos, bem como, nos dados constante no SIGFIS deste Tribunal de 
Contas.  Desta forma, apresentamos a tabela a seguir: 

 
              Cálculo do Dano ao Erário 
 

Pagamento (data) 
Valor 
(R$) 

Valor 
(UFIR/RJ) 

Dano 
(UFIR/RJ) 

31.08.07 50.000,00 1,7495 28.579,59 

03.10.07 50.000,00 1,7495 28.579,59 

05.11.07 50.000,00 1,7495 28.579,59 

28.11.07 50.000,00 1,7495 28.579,59 

27.12.07 50.000,00 1,7495 28.579,59 

31.01.08 50.000,00 1.8258 27.385,25 

14.03.08 50.000,00 1.8258 27.385,25 

04.04.08 50.000,00 1.8258 27.385,25 

20.05.08 100.000,00 1.8258 54.770,50 

Total 450.000,00  279.824,20 

 
 



1180 

TCE-RJ 
PROCESSO N.º 206.839-2/16 
RUBRICA                FLS.:  590 

 

 

 

 
4 – DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

 
Considerando o Princípio da Ampla Defesa, previsto no inciso LV do artigo 5º da 
Constituição Federal; 
 
Considerando o dano ao erário apurado, bem como, as responsabilidades 
evidenciadas; 
 
Considerando que a irregularidade apresentada no presente processo gera indícios de 
dano ao erário faz-se necessário que o chamamento dos responsáveis seja feito por 
meio de citação, conforme disposto na Deliberação TCE/RJ 204/96; 

 
Sugerimos ao E. Plenário deste Tribunal de Contas a  CITAÇÃO ao Sr. Armando 
Cunha  Carneiro da Silva, ex-Prefeito Municipal de Quissamã, e solidariamente, ao 
Sr. Ronaldo Costa da Silva, ex-Secretário Municipal de Quissamã e  ao Instituto 
Brasileiro de Projetos e Desenvolvimento Institucional - IBRADI, com fulcro no 
art. 17, II da Lei Complementar n.º 63/90, para apresentar razões de defesa acerca 
das irregularidades/ilegalidades descritas neste processo, ou recolher aos cofres 
públicos municipais, com recursos próprios, a quantia equivalente a 279.824,20 
UFIR-RJ, devendo o recolhimento ser comprovado junto a este Tribunal de 
Contas.” 

 
A Subsecretaria de Controle Municipal – SUM, à fl. 586, coaduna-se com as 

medidas propostas. 
 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sergio Paulo de 

Abreu Martins Teixeira, à fl. 587, manifesta-se no mesmo sentido. 
 
 

É o Relatório. 
  
 
Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo Instrutivo e 

o Ministério Público Especial e 

 
VOTO: 
 

I – Pela CITAÇÃO do Sr. Armando Cunha Carneiro da Silva, 
Prefeito do Município de Quissamã, à época dos fatos, Solidariamente, com 
o Sr. Ronaldo Costa da Silva, ex-Secretário do Município de Quissamã, e o 
Instituto Brasileiro de Projetos e Desenvolvimento Institucional - IBRADI, 
na forma estabelecida na Lei Complementar nº 63/90, para que, no prazo 
legal, apresentem suas razões de defesa quanto ao pagamento dos serviços 
sem a sua contraprestação, com a documentação comprobatória que se fizer 
necessária, ou recolham com recursos próprios, aos cofres públicos 
municipais a quantia equivalente a 279.824,20 UFIR/RJ-2016 (3,0023), 
correspondente nesta data a R$840.116,19 (oitocentos e quarenta mil, cento e 
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dezesseis reais e dezenove centavos), ALERTANDO-OS para sanções 
previstas no artigo 63 da Lei Complementar nº 63/90. 
 

 

GC-3,        de                                   de 2016. 

 

 

 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
 


