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EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) ELEITORAL DA 42a ZONA ELEITORAL DO 

MARANHÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu Representante ao final 

identificado, legitimado pelo art. 127, caput, da Constituição Federal, e pelo art. 3° da Lei 

Complementar nº 64/90, nos termos do art. 3° e seus parágrafos, da mesma Lei Complementar 

nº 64/90, vem perante Vossa Excelência, no prazo legal, propor a vertente 

 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA 

Em face de  

 

MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES, brasileiro, divorciado, médico, 

residente na rua Gustavo Barbosa, nº 1051, bairro Corrente, neste Município de Chapadinha, 

com pedido de registro de candidatura ao cargo de PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CHAPADINHA, pelo Partido CIDADANIA e Coligação “Chapadinha Pra Fazer Mais”, cujo 

pedido consta dos autos nº 06000305-20.2020.6.10.0042, em trâmite nesse Juízo Eleitoral, em 

razão dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir articulados: 

 

1 – DOS FATOS 

O Impugnado MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES exerceu no período 

de 2005 a 2008, o cargo de Prefeito do Município de Chapadinha/MA. Na qualidade de 
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governante e gestor dos recursos públicos municipais, o impugnado teve suas contas de 

governo e de gestão dos exercícios financeiros de 2005, 2006, 2007 e 2008, julgadas 

irregulares pelos Tribunais de Contas da União e do Estado do Maranhão.  

Contudo, pleiteou, perante a Justiça Eleitoral, registro de candidatura ao cargo 

de Prefeito pelo partido PV, após regular escolha em convenção partidária, conforme edital 

publicado (ID 10206718). 

Ocorre que o requerido encontra-se com restrição ao seu direito de 

elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, 

com redação dada pela LC nº 135/2010, segundo o qual são inelegíveis 

os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 

públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato 

doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do 

órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo 

Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos 

seguintes, contados a partir da data da decisão […]. 

Conforme o TSE1, 

a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 não incide 

em todo e qualquer caso de rejeição de contas públicas, sendo 

exigível o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) 

rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções 

públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível no 

âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) 

irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade 

administrativa, (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não 

exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da 

decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder 

Judiciário. 

No caso em tela, restam cumpridos todos os requisitos exigidos pelo TSE na 

sua interpretação da LC nº 64/1990. Observa-se, de início, a existência de “rejeição das contas 
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relativas ao exercício de cargos ou funções públicas”, tendo em vista que o impugnado teve 

suas contas teve suas contas de governo e de gestão dos exercícios financeiros de 2005, 2006, 

2007 e 2008, julgadas irregulares pelos Tribunais de Contas da União e do Estado do 

Maranhão. 

Assinala-se, outrossim, que o órgão responsável pela desaprovação das 

contas do impugnado ostenta competência para esse julgamento, conforme a jurisprudência do 

TSE. 

Para uma análise mais detida, segue-se a descrição conforme a seguir: 

 

1.1 – DOS PROCESSOS CONTRA O IMPUGNADO JUNTO AO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO: 

1.1.1 - ACÓRDÃO Nº 1838/2017 - TCU – 1ª Câmara - Processo TC-002.017/2008-22  

O Tribunal de Contas da União julgou Tomada de Contas Especial 

instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de 

irregularidades verificadas na aplicação dos recursos repassados ao Município de 

Chapadinha/MA, no exercício de 2003, para cumprimento do Convênio 804211/2003, 

tendo por objeto a formação continuada de docentes do ensino fundamental. 

Por meio do Acórdão 5.843/2009–TCU, as contas do Sr. Magno Augusto 

Bacelar Nunes, ex-Prefeito municipal de Chapadinha/MA, foram julgadas irregulares e ele 

foi condenado em débito, bem como lhe foi aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992. Mediante o Acórdão 1.188/2010–TCU, foi retificada inexatidão material do 

citado Acórdão 5.843/2009, relativa ao valor do débito. 

O impugnado ainda chegou a interpor recurso de reconsideração, ante a 

nulidade do feito citatório (citação encaminhada para endereço errado), sendo, pois 

realizada restituição dos autos ao relator a quo, o qual determinou nova citação do 

responsável 

A irregularidade analisada pode ser descrita conforme exposto abaixo. 

 

                                                                                                                                                                             
1 Por todos: REspe nº 67036/PE – Rel. Min. Luís Roberto Barroso - j. 3.10.2019 
2 Fonte – Link 

https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares-com-implicacao-eleitoral/ 

https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares-com-implicacao-eleitoral/
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Não atingimento do objetivo do convênio visto que o curso foi administrado 

por instrutores sem habilitação (as instrutoras Ana Cléa Fortes Araújo, Cleane 

de Jesus Costa Barradas, Iragilsa Rodrigues Castro Souza e Enir Ferreira 

Lima não são aptas a atuar como instrutoras no Curso de Formação 

Continuada de Docentes, em razão de não disporem da habilitação 

profissional adequada); aproveitamento de funcionárias da administração 

pública estadual ou municipal, para ministrarem os cursos em desacordo com 

o artigo 29 da LDO/2003; pagamento de diárias de hospedagem para os 

professores participantes do curso e de transporte diário de ida e volta entre a 

sede do município e a zona rural, quando tais instrutores eram residentes 

nessa cidade, conforme dados contidos no Relatório de Dispensa de Licitação. 

 

 

Como consequência, não houve atingimento da melhoria pretendida na 

qualificação dos beneficiários do treinamento (docentes do ensino fundamental), sendo 

apontado pelo TCU como responsável Magno Augusto Bacelar Nunes, 

CPF 595.771.267-15, prefeito municipal de Chapadinha/MA nas gestões de 2001-2004 e 

2005-2008, na forma abaixo: 

 

19.7.1. Conduta: contratar instrutores sem habilitação adequada, utilizar 

funcionárias da administração pública estadual ou municipal para ministrar 

os cursos, pagar diárias e transporte para os professores participantes do 

curso. 

19.7.2. Nexo de causalidade: a conduta do responsável caracteriza a 

irregularidade e propiciou o não atingimento do objetivo do convênio. 

19.7.3. Culpabilidade: é razoável presumir a consciência da ilicitude por parte 

do responsável e a exigência de conduta diversa, pois deveria ter contratado 

instrutores com habilitação adequada, não ter utilizado funcionárias da 

administração pública estadual ou municipal para ministrar os cursos, não ter 

pago diárias e transporte para os professores participantes do curso. 

 

Diante disso e inexistindo nos autos elementos que permitam concluir pela 

ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade em sua conduta, as 
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contas do referido convênio foram julgadas irregulares e Magno Augusto Bacelar Nunes 

condenado em débito, bem como que lhe seja aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei 

8.443/1992, pois o Relatório de Auditoria 207080/2007 da SFCI/CGU informou que:  

a) ‘As instrutoras Ana Cléa Fortes Araújo, Cleane de Jesus Costa Barradas, 

Iragilsa Rodrigues Castro Souza e Enir Ferreira Lima não são aptas a atuar como 

instrutoras no Curso de Formação Continuada de Docentes, em razão de não disporem da 

habilitação profissional adequada ou devido ao fato de serem funcionárias da 

administração pública estadual ou municipal. 

b) O Relatório de Dispensa de Licitação justifica a dispensa do processo 

licitatório para a contratação dos instrutores, informando que ‘foram recrutados 

professores residentes nesta cidade, nas suas especialidades’. Portanto, não se justifica o 

pagamento de hospedagem e transporte para os instrutores. 

c) Foram pagas diárias de hospedagem para os professores participantes do 

curso e transporte diário de ida e volta entre a sede do município e a zona rural – 

despesas incompatíveis. 

 

Insta destacar que o trânsito em julgado se deu em 18/07/2019 (conforme AR do 

ofício n° 3629/2019, assinado em 02/07/2019) e que durante o processo na Corte de Contas o 

impugnado foi revel, sugerindo sua total falta de respeito e temor à lei e às instituições do 

sistema de justiça.  

 

1.1.2 - ACÓRDÃO Nº 2081/2011 – TCU – 1ª Câmara - Processo TC-015.666/2002-8 

O processo tem como objeto Relatório da Auditoria realizada pela Secex/MA 

nos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, empregados pela 

Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, nos exercícios de 2000 e 2001, nos quais foram 

detectadas várias irregularidades, destacando-se os indícios de montagem dos processos, o 

suposto direcionamento dos certames e a possibilidade de desvio de recursos públicos, tendo 

em vista a aquisição de gêneros alimentícios que seriam provenientes de firmas inexistentes nos 

endereços declarados nas notas fiscais, bem como as diferenças constatadas entre as 

quantidades supostamente adquiridas, constantes das notas fiscais, e os quantitativos 

informados pela Prefeitura, relativamente aos gêneros alimentícios recebidos e registrados em 

mapas do Setor de Armazenagem. 

Convertido o relatório em TCE, foram identificados os responsáveis, os ex-
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Prefeitos Municipais, Srs. Isaías Fortes Meneses e Magno Augusto Bacelar Nunes, e os 

integrantes das Comissões de Licitação da Prefeitura, relativas aos exercícios de 2000 e 2001. 

As presentes contas foram julgadas irregulares, por intermédio do Acórdão n. 1.220/2008, 

com a condenação dos responsáveis ao pagamento dos débitos: 

5.1. Sr. Isaías Fortes Meneses, em razão dos pagamentos irregulares feitos à 

empresa M. M. Alves Distribuidora S. Jorge: R$ 3.000,00 (em 08/02/2000) e 

R$ 7.500,00 (em 28/03/2000); 

5.2. Sr. Magno Augusto Bacelar Nunes: 

5.2.1. ante os pagamentos irregulares realizados às seguintes empresas: Wilke 

S. Ferreira (R$ 8.072,00, em 04/05/2001) e S. Borges dos Santos (R$ 6.956,00, 

em 05/07/2001); 

5.2.2. no que se refere às diferenças constatadas entre as quantidades 

indicadas nas notas fiscais e os quantitativos previstos nos mapas do Setor de 

Armazenagem: R$ 16.769,20 (em 22/09/2001), R$ 40.320,00 (em 24/10/2001) 

e R$ 40.320,00 (em 23/11/2001). 

Aos responsáveis também foram aplicadas, individualmente, as penas previstas 

nos arts. 57 e 58, II, da Lei n. 8.443/1992, como discriminado no subitem 9.2 

do Acórdão n. 1.220/2008 – 1ª Câmara. 

 

Interpostos Recursos de Reconsideração pelos Srs. Isaías Fortes Meneses e 

Magno Augusto Bacelar Nunes, relativamente à existência de nulidades processuais, mormente 

no que concerne à ofensa ao princípio da ampla defesa, foi retomada a instrução, embora 

bastante claro estivesse que os demandados tenham ordenado pagamento de aquisição de 

alimentos sem comprovação de sua entrega, com ausência de atesto, em nota fiscal, do 

recebimento dos gêneros alimentícios adquiridos. 

A nova oportunidade oferecida pelo Tribunal para que os responsáveis 

carreassem aos autos elementos e/ou documentos comprobatórios suficientes a evidenciar a 

correta aplicação dos valores federais referentes ao PNAE pelo Município de Chapadinha/MA, 

nos exercícios de 2000 e 2001, não alcançou esse objetivo. 

O Sr. Isaías Fortes Meneses remeteu os documentos, porém:  

 a) as cópias das Notas Fiscais contêm carimbos de controle da Receita Estadual, os 

quais poderiam evidenciar o trânsito da mercadoria, mas não a efetiva entrega à Prefeitura de 

Chapadinha/MA; 
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 b) os recibos emitidos pela referida empresa indicariam o pagamento pelo 

fornecimento, mas não o nexo de causalidade com os recursos federais de que cuida a Tomada 

de Contas, ante a ausência de qualquer identificação relativa ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE; 

 c) as declarações não se prestam à comprovação da efetiva entrega de merenda 

escolar na Prefeitura do Município de Chapadinha/MA, no ano de 2000, até mesmo porque 

não há menção ao tipo de produtos distribuídos, nem a fonte de custeio das aquisições. 

Quanto ao Sr. Magno Augusto Bacelar Nunes – citado, inicialmente, pelos 

pagamentos indevidos feitos às empresas Wilke S. Ferreira (R$ 8.072,00) e S. Borges dos 

Santos (R$ 6.956,00), além das diferenças quantitativas entre o montante apurado nas diversas 

notas fiscais e o registrado nos controles do Setor de Armazenagem, os elementos trazidos por 

ele não fazem qualquer referência aos valores do PNAE. 

A Secex/MA ainda apontou: 

 

18.1. ausência de identificação do responsável pela entrega da mercadoria – 

não há identificação do responsável pela entrega da mercadoria na unidade 

escolar (campo “Entregue por:” em branco – Anexo 9, a partir da fl. 6); 

18.2. falta de identificação do responsável pelo recebimento da mercadoria 

na unidade escolar (nome, número do registro da carteira de identidade ou 

número do CPF/SRFB): no campo “Recebido por:” constam, apenas, 

rubricas, que não permitem identificar a sua autoria – Anexo 9, a partir da 

fl. 6; 

18.3. rasuras no preenchimento das datas dos recibos (Anexo 9, fls. 6, 14, 17, 

45, 103/106, 140, 149: data impossível: 33/11/2001; 178; 257: data 

impossível: 33/08/2001; 282, 368, 423, 433, 446, 514, 529, 532, 542, 548, 

592, 607, 688, 694, 964/9, 1011/1012; 1091, 1255, 1265, 1270/1, 1289, 

1313; 1321, 1483, 1484, 1489); 

18.4. rasuras na discriminação do gênero alimentício fornecido (Anexo 9, fl. 

100/7, 309, item 19, 488, item 6; 538, item 10; 1029, item 13; 1034, item 13; 

1207, item 1; 1429, itens 14 e 15; 1438, itens 14 e 15); 

18.5. alteração de registro de quantidade fornecida com emendas (Quadro 1, 

Anexo I); 
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18.6.  inconsistências no registro de medida de produto fornecido (Quadro 2, 

Anexo I); 

18.7. emissão de recibos com as seguintes impropriedades: a) sem indicação 

de quantificação de itens fornecidos (fls. 375/500; 517/524; 543/550; 

679/686; 695/726; 787/794; 863/942; 946/972; 981/1006; 1075/1082; 

1091/1134; 1143/1166); b) com ausência de indicação da escola beneficiária 

(Anexo 9, fls. 565, 566 e 1168); c) expedido em ano diferente do de 2001, 

objeto das irregularidades em questão (fl. 16); d) não datado (fl. 317); e) 

sem qualquer registro do seu emitente (sem nome, número da cédula de 

identidade, número do CPF/SFRB ou rubrica/assinatura (fls. 317/318); f) 

com data de emissão em finais de semana (Quadro 3, Anexo I); g) com 

indicação de fornecimento de gêneros alimentícios para Curso de Formação 

de Merendeiras (Anexo 9, fls. 192/195), sem respaldo na Resolução/FNDE n. 

015/2000, então vigente. 

 

Ante todo o exposto, mesmo após o provimento de Recursos de 

Reconsideração, os Srs. Isaías Fortes Meneses e Magno Augusto Bacelar Nunes não lograram 

descaracterizar as irregularidades a eles atribuídas, detectadas mediante processo fiscalizatório 

da Secex/MA, na gestão dos recursos do PNAE, atinentes a 2000 e 2001, tendo sido 

condenados ao pagamento dos débitos indicados pelo TCU nos autos acima referidos. 

Por fim, registra-se que ACÓRDÃO Nº 5367/2014 – TCU – 1ª Câmara 

apreciou embargos de declaração opostos por Magno Augusto Bacelar Nunes contra o 

Acórdão 6.628/2012-TCU-1ª Câmara, por meio do qual este Tribunal de Contas da União 

negou provimento ao recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 2.081/2011-

TCU-1ª Câmara, tendo acordado os ministros do TCU por conhecer dos embargos de 

declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do 

Acórdão 2.081/2011-TCU-Primeira Câmara, mantido pelo Acórdão 6.628/2012-TCU-1ª 

Câmara. 

Insta destacar que o trânsito em julgado se deu em 21/11/2014 (conforme AR 

do Ofício 3079/2014, assinado em 5/11/2014, constante na peça 183) e que durante o 

processo na Corte de Contas o impugnado foi revel, sugerindo sua total falta de respeito e 

temor à lei e às instituições do sistema de justiça. 
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1.1.3 – ACÓRDÃO Nº 4175/2017 – TCU – 2ª Câmara - Processo nº TC 021.830/2014-23.  

Da mesma forma anterior e ante a recalcitrância do impugnado em malversar 

recursos públicos em detrimento da população de Chapadinha, foi instaurada tomada de contas 

especial pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS), em face de Danúbia Loyane de 

Almeida Carneiro e Magno Augusto Bacelar Nunes, ex-Prefeitos, em razão da inexecução do 

objeto do Convênio 756/2006, Siafi 569483, ajustado entre a Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa/MS) e o município de Chapadinha - MA, referentes a 1ª e 2ª parcelas.  

A tomada de contas especial originária deste recurso decorreu de 

determinação formulada pelo TCU por intermédio do subitem 9.2.2 do acórdão 8.801/2012-2ª 

Câmara, exarado no TC 010.379/2011-8, relativo a representação formulada pelo vereador de 

Chapadinha/MA Marcelo Pessoa de Meneses em razão da inexecução do objeto pactuado. 

O objeto do referido Convênio consistia na execução de Melhorias Sanitárias 

Domiciliares (112 módulos) na sede do município, sendo identificadas as seguintes 

irregularidades: 

b) Responsável: 

b.1) Magno Augusto Bacelar Nunes, CPF 595.771.267-15, ex-prefeito 

(gestão:2001-2008; 

b.2) Quantificação do débito; 

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

30/5/2008 62.000,000 

Valor atualizado até 28/11/2014: R$ 130.060,19. 

b.3) Ocorrências: inexecução do objeto do Convênio 756/2006, Siafi 

569483, repassados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS) à 

Prefeitura Municipal de Chapadinha (MA), referentes a 1ª parcela, tendo 

como objetivo a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares (112 

módulos sanitários), e pelas inconsistências na execução financeira abaixo: 

                                                        
3 Julgado recurso de reconsideração em relação ao ACÓRDÃO Nº 4483/2016 – TCU – 2ª Câmara 
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1. ausência de justificativa do não aporte da contrapartida pactuada 

proporcionalmente aos recursos liberados (art. VII. II, da IN/STN 01/97); 

2. ausência do comprovante de recolhimento dos tributos ISSQN; 

3. ausência de comprovante do recolhimento dos rendimentos auferidos no 

valor de 

R$ 3.109,57, ao Tesouro Nacional; 

c) Responsável: 

c.1) Danubia Loyane de Almeida Carneiro, CPF 618.174.493-20, ex-

prefeita (gestão 2009-2012); 

c.2) Quantificação do débito; 

DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

20/8/2008 93.000,00 

Valor atualizado até 28/11/2014: R$ 187.201,57. 

c.3) Ocorrências: inexecução do objeto do Convênio 756/2006, Siafi 

569483, repassados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS) à 

Prefeitura Municipal de Chapadinha (MA), eferentes a 2ª parcela, tendo 

como objetivo a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares (112 

módulos sanitários), e pelas inconsistências na execução financeira abaixo: 

1. ausência de justificativa do não aporte da contrapartida pactuada 

proporcionalmente aos recursos liberados (art. VII. II, da IN/STN 01/97); 

2. ausência do comprovante de recolhimento dos tributos ISSQN; 

3. ausência de comprovante do recolhimento dos rendimentos auferidos no 

valor de 

R$ 3.109,57, ao Tesouro Nacional. 

d) Responsável solidário: 

d.1) Construtora Santa Margarida Ltda, CNPJ 02.434.433/001-80; 

d.2) Quantificação do débito; 
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DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 

20/8//2008 60.000,00 

13/6/2011 93.119,00 

Valor atualizado até 28/11/2014: R$ 243.470,42. 

d.3) Ocorrência: inexecução do objeto do Convênio 756/2006, Siafi 

569483, repassados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS) à 

Prefeitura Municipal de Chapadinha (MA), referentes a parcela, tendo 

como objetivo a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares (112 

módulos sanitários). 

 

Mesmo devidamente citados e havendo inclusive pedido e deferimento de 

pedido de vista e cópia do processo, Danúbia Loyane de Almeida Carneiro e Magno Augusto 

Bacelar Nunes permaneceram silentes. Tiveram, contudo, todas as oportunidades, tanto na 

Funasa quanto no TCU, para apresentarem defesa ou recolherem o valor a eles imputado, mas 

não implementaram qualquer medida para tanto, o que, nos termos do § 3º, do art. 12, da Lei 

8.443/1992, caracterizou revelia.  

Destaque-se que o ônus da prova em matéria de aplicação de recursos 

públicos é invertido, ou seja, cabe ao responsável demonstrar a boa e regular destinação, 

consoante jurisprudência pacificada no TCU e no próprio Supremo Tribunal Federal. 

Narram os autos do processo em epígrafe que os recursos federais 

repassados à municipalidade foram sacados da conta corrente específica sem que tenha 

sido executado algum serviço. Com vistas a apurar tal indício de irregularidade, a Secretaria 

de Controle Externo no Estado do Maranhão (Secex/MA) encaminhou diligências ao 

município, à Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão (Funasa/MA) e ao Banco do 

Brasil, nas quais solicitou documentos que comprovassem a regular aplicação dos recursos. A 

unidade técnica realizou inspeção nos locais onde deveria ter sido construído o objeto 

conveniado e comprovou que nenhuma unidade sanitária domiciliar havia sido 

levantada.  

O TCU, por conta desse fato, reconheceu a inexistência de boa-fé dos 

gestores municipais, uma vez que lhes cabia o dever de evidenciar o correto emprego dos 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 42ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO 

   

recursos públicos federais repassados por força de convênio, concluindo pela irregularidade 

das contas e condenação ao pagamento do débito apurado e imputação de multa. 

Os três processos acima descritos e analisados estão transitados em julgado, 

nada havendo que se falar em pendência ou inconformidade, conformando-se em causas de 

inelegibilidades em desfavor do pré-candidato. 

Insta destacar que o trânsito em julgado se deu em 17/06/2017 e que durante o 

processo na Corte de Contas o impugnado foi revel, sugerindo sua total falta de respeito e 

temor à lei e às instituições do sistema de justiça 

 

1.2 – DOS PROCESSOS CONTRA O IMPUGNADO JUNTO AO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO: 

1.2.1 - Processo Nº 3386/2006 - Exercício financeiro de 2005 – REGISTRO 

IMPORTANTE PARA INTRODUZIR OS PROCESSOS COM REPERCUSSÃO 

ELEITORAL 

A Corte de Contas ao apreciar as referidas prestações de contas, veiculadas no 

bojo do processo nº 3386/2006, emitiu o Parecer Prévio PL-TCE nº 011/2009, datado de 28 

de janeiro de 2009, pela desaprovação das contas anuais do Município de 

Chapadinha/MA, exercício de 2005, sob a responsabilidade do impugnado Magno Augusto 

Bacelar Nunes.  

A Corte de Contas também exarou o Acordão PL-TCE nº 044/2009, julgando 

irregulares as contas prestadas pelo impugnado Magno Augusto Bacelar Nunes, enquanto 

gestor e ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, no exercício 

financeiro de 2005.  

As decisões emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão em 

desfavor do impugnado transitaram em julgado no dia 14 de novembro de 2011, tendo 

perdido seus efeitos eleitorais em novembro de 2019. 

Porém, a repetição dos atos ímprobos nos exercícios seguintes, como adiante se 

demonstrará, reflete total desprezo do impugnado Magno Augusto Bacelar Nunes pelas 

normas e regras constitucionais e legais que regem a administração pública. De fato, as 

condutas írritas encetadas pelo impugnado são de caráter nitidamente insanáveis, posto que 
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não passíveis de convolação; além de configurarem atos dolosos de índole improba. 

Efetivamente, os prejuízos causados ao erário municipal, e o possível desvio dos recursos 

públicos para locupletamento próprio ou de terceiros vem estigmatizar tais atos como 

violadores dos princípios e regras que regem a boa administração, refletindo atos de probidade 

administrativa. 

Convém destacar que a promulgação da Lei-complementar nº 135/2010, de 

índole plebeia, consistiu em uma mudança de paradigmas com relação à administração pública 

e à escolha dos representantes da sociedade, traduzindo-se na efetiva aplicação dos princípios 

da democracia, onde todo o poder emana do povo. Assim, após acirrados debates, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu, por maioria, a constitucionalidade da mencionada lei-

complementar, configurando uma garantia ao cidadão de que os candidatos que infringiram as 

regras da boa administração, seriam afastados das disputas eleitorais, proporcionando ao 

eleitor uma escolha mais seletiva dos seus representantes. 

Nesse desiderato, considerando que ainda não há jurisprudência firme nos 

Tribunais Superiores quanto aos institutos trazidos pela “Lei da Ficha Limpa”, compete aos 

juízos eleitorais de primeiro grau escoimarem os maus gestores que enveredaram em ações de 

improbidade administrativa, e que tentam galgar o poder sem se importar com os seus 

representantes, os quais lhes outorgaram mandatos anteriores. 

 

1.2.2 – Processo 3198/2007 – TCE/MA  - RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Nº 406/2007 UTEFI Â– NEAUD II- Exercício financeiro de 2006: 

Inicialmente, destaca-se que a estrutura administrativa dos serviços municipais, 

em vigor na Prefeitura Municipal de Chapadinha, foi aprovada pela Câmara Municipal através 

da Lei da Estrutura Administrativa nº 1039 de 26/09/2006, e está constituída de forma a 

indicar que o impugnado MAGNO AUGUSTO BACELARNUNES, é o ordenador de despesa 

daquele município. 

Além disso, foi possível observar que: 

a) Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias, com a abertura 

de créditos adicionais superior ao previsto na Lei. 

b) Não há indicação da existência de aparelhamento administrativo 

necessário à concretização da arrecadação e do recolhimento de Impostos, 
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demonstrando que não houve gestão eficaz e responsável, ante o 

descumprimento dos Art. 11 e 12 da LRF. 

c) Aplicação de 59,37% em gastos com pessoal, estando acima do limite 

legal, descumprindo a norma contida no art. 20, III, alínea “b” da Lei 

Complementar 101/2000. 

d) Despesas em desacordo com o Art. 37, XXI da CF/88 e Art. 2º da Lei 

8.666/93 (Ausência de Licitação). 

D1) A. G. Pereira Comercio. (material elétrico para iluminação pública) 

R$ 77.216,80 Â– NE nº. 02/74 de10/01 Nota Fiscal nº. 768 

R$ 54.349,00 Â– NE nº. 03/04 

D2) A. Posto Pinheirão (Aquisição de Combustível) - Várias compras, 

para aquisição de combustível, foram realizadas sem que houvesse 

licitação. 

D3) A. B. M. Ramos Cardoso Costa R$ 11.063,00 aquisição de material de 

limpeza para manutenção da rede municipal de ensino. 

D4) B. Contábil Associados Ltda. (Contratação com serviços de 

Consultoria Contábil).R$ 5.400,00 mensais 

D5) A. F. G. construções e Empreendimentos ltda. R$ 43.623,85. 

Recuperação e calçamento de ruas e avenidas 

D6) A. Ananda Construções e Comércio Ltda. R$ 29.650,00. Recuperação 

de estradas vicinais  

D7) A. Associação de Moradores do Povoado Paiol R$ 204.225,00. 

Recrutamento de mão-de-obra para preparação da merenda escolar. 

 

Licitações em discordância com a legislação. 

É oportuno informar que algumas das licitações apresentadas, não estão 

em conformidade com os preceitos legais bem como se apresentaram de 

forma incorreta, com indícios de manipulação e montagem, tais como; 

 

9.4.2.1 INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS 

A licitação na modalidade Carta-Convite, nº 082/2006, cujo objeto foi 

instalação de semáforos, no cruzamento da Praça 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 42ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO 

   

Coronel Luis Vieira, teve como participantes as empresas abaixo 

relacionadas: 

A. M. da Silva Comércio e Promoções 

J. Alves Construções e Serviços técnicos ltda. 

Construtora Trimetal ltda. 

Conforme consta na Ata de apuração, após a leitura da proposta saiu 

vencedora a empresa A. M. da Silva Comercio e 

Promoções Ltda (R$ 36.134,00), que tem na sua constituição como 

atividade principal o Comércio Varejista de materiais de Limpeza, 

Expediente e Utilidades domésticas e como atividade secundária, 

Produção, Organização e Promoção de Espetáculos Artísticos e Eventos 

Culturais, Edição de Discos, Fitas e Outros Materiais Gráficos, portanto, 

Objeto social da licitante é incompatível com a licitação visto a 

inexistência também de documento, comprovando inscrição na receita 

municipal, que seja compatível com a licitação. 

 

9.4.2.2 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

De acordo com as informações iniciais, trata-se de uma Dispensa de 

Licitação (006/2006). No decorrer do Processo a documentação 

refere-se à Licitação na Modalidade Carta-Convite, mas apresenta apenas 

a proposta da empresa L. M. Magalhães Ribeiro (R$ 16.758,82) o que 

contraria o Art 37, XXI da CF/88 e Art. 2º da Lei 8.666/93 

9.4.2.3 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

C. R. P Â– Construções Reformas e Projetos Ltda. (R$ 24.980,00) 

Construtora Vila Rica (R$ 26.190,00) 

Ananda Construções e Comércio Ltda. (R$ 23.280,00) 

O Contrato assinado, em 08 de dezembro, entre a Prefeitura e a Empresa 

Ananda Construções e Comércio Ltda. refere-se à Reforma das Escolas 

Luis Rodrigues Sandoval, Humberto de Campos e Escola Magno Bacelar. 

 

9.4.2.4 SINALIZAÇÃO COM PLACAS EM VIAS URBANAS (Convite nº 

068/2006) 

Empresas participantes: 
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G. F. Corrêa Â– ME (R$ 37.800,00) - vencedora 

Construtora Ciclóide Ltda.(R$ 39.340,00) 

Construtora SOMA (R$ 38.900,00) 

Em 20/11/2006 a licitação foi homologada em favor da empresa G. F. 

CORRÊA Â–ME, com valor de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos 

reais). Em 24/11/2006 a Ordem de Serviços autorizou a execução dos 

serviços por R$ 87.800,00 (oitenta e sete mil e oitocentos reais) divergindo 

claramente de todo processo licitatório. 

 

9.4.2.5 REFORMA DE 104 ESCOLAS DA ZONA RURAL (Convite nº. 

077/2006 Â– R $57.095,60) 

A documentação apresentada refere-se a licitação na modalidade convite, 

que será realizada no dia 23/10/2006. A carta Convite enviada a empresa 

Ananda Construções e Com. ltda. diz que a abertura das propostas será no 

dia 22/09/2006. No decorrer do processo as empresas F. G. Construções e 

Empreendimento ltda. e Santos Corrêa e Empreendimento Ltda. são 

convidadas, sem que apresentem qualquer manifestação de participar do 

certame, vez que não apresentaram proposta. A Administração homologou 

a licitação em favor da empresa Ananda Construções desrespeitando 

assim o Art. 22, § 7º. da Lei 8.666. 

 

9.4.3 As licitações apresentadas tiveram as seguintes ocorrências: 

ü Ausência de publicação na imprensa oficial, dos extratos dos Contratos 

celebrados, entre a Prefeitura e as empresas contratadas, contrariando a 

determinação legal contida no art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93; 

Não manutenção das condições de habilitação das empresas licitantes, 

exigidas na licitação, contrariando o disposto no art. 55, inc. XIII, da Lei 

de Licitações; 

 

9.5.1 Despesa sem a devida comprovação (Lei 4.320/64, art. 63, §1º. ).. 

· PASEP (NE nº 103/55) R$ 10.952,13, não consta à guia de recolhimento. 

A documentação apresentada para justificar a despesa é apenas cópia do 
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extrato bancário, onde aparece um cheque descontado no valor do 

empenho. 

 

9.5.2 Liquidação de despesa em desacordo com a legislação (art. 63, § 2º. 

Inciso III da Lei 4.320/64) 

· Construtora Nobre Ltda. (revestimento superficial compactado em vis 

publica) 

Valor R$ 88.543,57. A Ordem para execução dos Serviços foi autorizada 

em 30/05/2006. Já no dia 31/05/2006 foi feita a Ordem de Pagamento, 

inclusive, declarando a realização da despesa, demonstrando assim a não 

observação aos preceitos legais, no que diz respeito às fases da despesa. 

9.5.4 Nota Fiscal ausente ou com prazo de validade vencida 

Credor: N. de Castro O. Silva Â– Gêneros Alimentícios -R$ 7.940,00 Â– 

Anexo 01 

 

9.5.5 Celebração de contrato com falhas na sua formalização. 

O contrato celebrado entre a Associação de Moradores do Povoado Paiol 

e a Prefeitura, para recrutamento de mãoÂ–de-obra para preparação da 

merenda escolar nas Unidades Educacionais da Zona Rural, em seu 

preâmbulo refere-se a licitação na modalidade convite. Na cláusula 

primeira refere-se à Tomada de preço. 

O Contrato não especifica a quantidade de escolas atendidas, a mão-de-

obra alocada, a jornada de trabalho prevista e em caso de ocorrer fato 

gerador de impostos, a quem caberá arcar com estas despesas. 

 

9.5.6 Contratação de prestação de serviços de Consultoria com 

funcionário do quadro da Administração. 

Foi realizado o Contrato de prestação de serviços com a empresa Contábil 

e Associados ltda., que tem como sócio o Sr. Annderson Rabelo Garreto 

que é funcionário da entidade o que contraria o art.9º, inciso III da Lei 

8.666/94 
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Enfim, a totalidade das obras de engenharia foram arroladas como repletas de 

inconformidades, fraudes ou desvio de recursos, em total desacordo com os interesses do 

município e em evidente situação de improbidade administrativa dolosa. Eis o resumo: 

 

V RESUMO DAS OCORRÊNCIAS 

II Â– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

2.1 Ausência de Documentos: Não foi encaminhado o Demonstrativo dos 

Convênios. 

IV Â– RESULTADO DA ANÁLISE 

1.3.1 Créditos Adicionais: Abertura de Créditos Adicionais sem recursos 

disponíveis 

2.1 Lei Tributária: Ausência de assinatura 

2.3 Desempenho da Arrecadação; (não cumpriu os Art. 11 e 12 da LRF). 

6.2 Despesa de Pessoal: Gastos acima do limite permitido em Lei 

(59,37%) 

8.2.1 Ausência de Documentos: Demonstrativos da saúde 

9.4.1 

Ausência de Licitação; Ausência de Processo Licitatório para aquisição 

de bens e 

serviços. 

9.4.3 

Ausência de Publicação dos Contratos e de Documentos de Habilitação 

das 

Empresas. 

9.4.2 Licitação com indícios de manipulação 

9.4.2.1 Licitações em desacordo com a Lei 8.666/93 

9.4.3 

Descumprimento da Lei de licitações: ausência de publicação dos 

contratos, 

ausência de habilitação, conforme exigido no Edital. 

9.5.1 Despesa sem comprovação 

9.5.2 Liquidação de despesa em discordância com a legislação. 
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9.5.3 Ausência de Nota Fiscal 

9.5.4 Nota fiscal com prazo de validade vencida 

9.5.5 Contrato Irregular 

9.5.6 Servidor do quadro contratando com a Prefeitura 

9.6.1 Construção de escolas: Gastos indevidos e algumas escolas não 

construídas 

9.6.3 Reforma do Mercado central: Despesas pagas e não executadas no 

valor de R$ 21.540,91 

9.6.11Serviços de Tapa Buraco: existência de 02 licitações para o mesmo 

objeto, sem execução. 

9.6.12 Recuperação de Ponte de madeira: Serviço inacabado com 

pagamento de R$ 3.247,00 acima da execução 

9.6.13 Ampliação de 02 salas de aula: Contrato assinado com Empresa 

diferente da executora dos serviços; falhas no processo licitatório. 

9.614 Ampliação de 02 salas de aula: Não foram executados todos os 

serviços previstos. 

9.6.16 Ausência de documentos referente às obras (ausência de: Projeto 

Básico; Especificação Técnica; Termo de recebimento provisório e 

definitivo da Obra e ART) 

13.2Postura ante alerta: Ausência de providencias e/ou pronunciamento 

sobre ocorrências..  

 

 

Por fim, a prestação de contas anual de governo do Sr. Magno Augusto Bacelar 

Nunes, Prefeito Municipal de Chapadinha no exercício financeiro de 2006 foi desaprovada, 

com emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas de governo e julgamento 

irregular das contas de gestão, impondo-se multa e imputação de débito ao ordenador de 

despesas, por meio do ACÓRDÃO PL-TCE Nº 681/2009. Sucessivas e obstinadas foram as 

providências d demandado, não no sentido de bem aplicar os recursos públicos a ele confiados, 

mas no sentido de dilapidar o patrimônio e os interesses da população de Chapadinha. 

Insta destacar que a deliberação pela desaprovação foi alcançada em sessão 

plenária, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 681/2009 e Parecer Prévio PL-TCE/MA nº 
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170/2009, em relação ao qual foram interpostos recurso de reconsideração, provido 

parcialmente, mas mantendo-se as irregularidades que levaram à imputação de débito e multa, 

conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 300/2012. Mais adiante, foram opostos embargos de 

declaração, não providos nos termos dos Acórdãos PL-TCE/MA nº 892/2012. Interposto 

novo recurso de reconsideração, NÃO CONHECIDO, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 

197/2013, publicado no DOE dia 21/08/2013, foi mantida a desaprovação, com trânsito em 

julgado em 24/10/2017. 

 

1.2.3 – Processo 2389/2008 – TCE/MA  - RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Nº 739/2008 UTEFI Â– NEAUD II- Exercício financeiro de 2007: 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão emitiu parecer prévio pela 

desaprovação das contas anuais do município de Chapadinha, relativas ao exercício financeiro 

de 2007, de responsabilidade do Prefeito Magno Augusto Bacelar Nunes, constantes dos autos 

do Processo nº 2389/2008, em face da permanência das irregularidades elencadas no RIT nº 

739/2008-UTEFI/NEAUD-II, transcritas a seguir: 

 

1. ausência do Demonstrativo nº 19, Módulo I, Anexo I, da Instrução Normativa 09/2005, em 

seu art. 5º (Seção II, item II); 

2. encaminhamento intempestivo da Lei Orçamentária Anual – LOA ao Poder Legislativo, 

contrariando o que determina o art. 14, III, do ADCT (Seção IV, item 1.1): 

3. desempenho da arrecadação - o Anexo 10 “comparativo da receita orçada com a 

arrecadada” foi apresentado de forma irregular, com a coluna “receita arrecadada” em branco 

(Seção IV, item 2.2) 

4. precatórios judiciais - a relação de “valores pagos em sede de precatórios de janeiro a 

dezembro” foi encaminhada, porém, sem a relação dos respectivos benefícios. Também não foi 

observada a ordem cronológica de apresentação de precatórios judiciais, em desacordo com o 

item III, “j”, módulo I, anexo I, da IN 009/2005-TCE/MA (Seção IV, item 3.6); 

5. ausência de arquivo atualizado dos registros e controles administrativo e contábil de bens 

móveis, bem como dos demonstrativos nºs 05 e 06, relação dos bens móveis e imóveis 

incorporados até o final do exercício anterior, e bens móveis e imóveis incorporados e 

desincorporados no exercício (Seção IV, item 4.1); 
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6. quadro das reformas e ampliações em bens imóveis – o demonstrativo nº 19 da IN 009/2005 

– “demonstrativo de hospitais e postos de saúde construídos ou reformados no exercício”, foi 

apresentado em branco (Seção IV, item 4.3); 

7. estrutura de cargos – o município não possui, em âmbito geral, um plano de carreiras, 

cargos e salários dos servidores efetivos do município, mas sim um PCCS específico para o 

magistério público, Lei nº 1.033, de 30.06.2006 (Seção IV- item 6.1); 

8. contratação temporária – ausência de Lei que estabeleça os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em 

desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal e com o Módulo I da IN 009/2005-

TCEMA (Seção IV, item 6.4); 

9. acompanhamento dos percentuais de aplicação com pessoal - os gastos com pessoal 

excederam o limite legal (95%) preceituado no art. 22, parágrafo único, da LRF (Seção IV, 

item 6.5.3); 

10. apuração do percentual de aplicação da despesa com pessoal – o gestor não cumpriu o 

percentual de 25% na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicou apenas 

12,65%, descumprindo o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal (Seção IV, item 

7.3.1); 

11.responsabilidade técnica – o responsável pela contabilidade da Prefeitura, Sr. Másio A. 

Quaresma de Araújo–CRC/MA Nº 8235/04, em atendimento ao Anexo I, Módulo III, Alínea 

B, item XV, da IN nº 009/2005-TCE/MA, enviou documentação, no entanto, fora dos padrões 

estabelecidos na legislação pertinente (Seção IV, item 10.3); 

12.sistema de controle interno – o relatório apresentado não contempla a regularidade da 

realização da receita e da despesa, a execução do orçamento e dos programas de trabalho e o 

cumprimento das metas previstas no PPA e LDO, estando, portanto, em desconformidade com 

o que orienta o Anexo I, Módulo I, item II, da IN nº 009/2005 TCE/MA (Seção IV,item 11.1); 

13.não comprovação da publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal dos 1º e 2º quadrimestres 

e encaminhamento intempestivo do 1º quadrimestre, contrariando o art. 55, § 2º, da LRF, e o 

art. 6º da IN 008/2003-TCE/MA, respectivamente. Quanto aos Relatórios Resumidos de 

Execução Orçamentária, não foram comprovadas as publicações referentes aos 2º, 3º e 4º 

bimestres, e encaminhamento intempestivo do 2º bimestre, contrariando o art. 52 da LRF e o 

art. 6º da IN 008/2003, respectivamente (Seção IV, item 13.1). 
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Insta destacar que a deliberação pela desaprovação foi alcançada em sessão 

plenária ocorrida em 30/03/2011, conforme Parecer Prévio PL-TCE/MA nº 33/2011, em 

relação ao qual foram interpostos embargos de declaração, não providos nos termos dos 

Acórdãos PL-TCE/MA nºs 808/2011, 605/2014 e 168/2017. Interposto recurso de 

reconsideração, provido parcialmente, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 973/2013, 

publicado no DOE dia 07/04/2014, foi mantida a desaprovação, com trânsito em julgado 

em 10/06/2017.  

 

1.2.4 – Processo 7803/2008 – TCE/MA  - RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Nº 740/2008 UTEFI Â– NEAUD II- Exercício financeiro de 2007: 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão julgou irregulares as contas 

anuais do município de Chapadinha, relativas ao exercício financeiro de 2007, de 

responsabilidade do Prefeito Magno Augusto Bacelar Nunes, constantes dos autos acima 

referidos, em razão das irregularidades apontadas no Relatório de Informação Técnica nº 

740/2008-UTEFI-NEAUD II, abaixo transcritas: 

 

a1. não encaminhamento do Demonstrativo 19 (IN 09/2005/TCE/MA) (Seção II, item 2); 

a2. irregularidades e ausência de processos licitatórios e de contratos, a saber: (Seção III, 

item 2, subitem 2.3); 

a2.1 - Convite nº 067/2007 - Secretaria de Assistência Social, credor R. 

Cardozo da Silva, R$ 66.000,00; 

a2.2 - Convite nº 107/2007 - Secretaria de Assistência Social, credor B. R. 

Ramos Cardoso Costa, R$ 74.115,00; 

a2.3 - Convite nº 11/2007 - Secretaria de Assistência Social, credor R. Cardozo 

da Silva, R$ 52.500,00; 

a2.4 - Convite nº 55/2007 - Secretaria de Assistência Social, credor R. Cardoso 

da Silva, R$ 47.750,00; 

a2.5 - Convite nº 52-A/2007 - Secretaria de Administração, credor Congerplan 

– Maranhão Consultoria, Gerência e Planejamento S/C Ltda., R$ 

80.000,00; 

a2.6 - Convite nº 34/2007 - Secretaria de Administração, credor Antares 

Distribuição e Comércio de Material de Expediente Ltda. – ME, R$ 78.770,00; 
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a2.7 - Convite nº 94/2007 - Secretaria de Cultura, credor L. F. Eventos e 

Produções, R$ 30.000,00; 

a2.8 - Convite nº 41/2007 - Secretaria Municipal de Obras, credor Emacop – 

Empresa Maranhense de Consultoria em Construção Civil, R$ 147.950,00; 

a2.9 - Convite nº 42/2007 - Secretaria Municipal de Obras, credor Plenius 

Construções Comércio e Serviços LTDA, R$ 134.045,59; 

a2.10 - Convite nº 14/2007 - Secretaria Municipal de Obras, credor Construtora 

Ciclóide Ltda., R$ 147.237,65; 

a2.11 - Convite nº 068/2007 - Secretaria Municipal de Obras, credor 

Construtora Filipis Ltda., R$ 104.120,00; 

a2.12 - Convite nº 080/2007 - Secretaria Municipal de Obras, credor Oliveira e 

Leda Comércio Ltda., R$ 140.365,63: 

a2.13 - Dispensa nº 02/2007 - Secretaria Municipal de Obras, credor Alfa 

Educativa, R$ 37.597,00: 

a2.14 - Dispensa nº 03/2007 - Secretaria de Educação (Recursos do 

FUNDEB), credor SEAC – Serviços Educ. de Ass. e Consultoria LTDA, R$ 

14.876,00: 

a2.15 - Convite nº 103/2007 - Secretaria de Educação, credor Construtora 

Filipis LTDA, R$ 138.114,72: 

a2.16 - Convite nº 54/2007 - Secretaria de Educação (Recurso do FUNDEB), 

credor Barbosa e Colins Ltda., R$ 16.396,00; 

a2.17 - Convite nº 31/2007 - Secretaria de Educação (Recursos do FUNDEB), 

credor P. R. Cardoso, R$ 79.754,52; 

 

a3. adiantamentos – foi solicitado, através da Nota de Análise nº 001/2008 – Prefeitura, o 

“demonstrativo dos adiantamentos concedidos, mês a mês, acompanhado dos respectivos 

processos de prestação de contas”, entretanto, a gestão não atendeu à referida Nota de  

análise, contrariando o art. 45 da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (LOTCE/MA) (Seção 

III, item 3.1); 

a4. subvenções, auxílios e contribuições – consta no anexo 11 do Balanço Geral, Proc. 

2389/2008, vol. 1/6, fls. 62, a informação de que o gasto realizado com subvenções sociais foi 

no montante de R$ 7.080,00, porém, não foi apresentado o demonstrativo das subvenções, 

auxílios e contribuições concedidos no período, acompanhados das devidas informações 
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(solicitado através da Nota de Análise Nº 001/2008 – Prefeitura), conforme determinado no 

anexo I, módulo II, item VI, da IN nº009/05 TCE/MA (Seção III: item 3.2); 

a5. ausência de processos licitatórios (Seção III, item 3.3.1 – “a”); 

a5.1 NE 2/257 (TP nº 019/2006) – Secretaria de Cultura, credor Ananda 

Construções e Comércio Ltda., R$ 190.515,44 – o gestor não encaminhou a 

documentação prevista no Edital da licitante vencedora; 

a5.2 NE 3/249 (Inexigibilidade de licitação nº 005/2007) – Secretaria de 

Cultura, credor JOB – Eventos Locação Ltda, R$ 235.000,00 – o credor não 

corresponde a profissional de setor artístico (objeto da inexigibilidade), 

descumprindo, assim, o art. 25, inciso III da Lei 8.666/93; 

a5.3 NE 1/33 (Dispensa de licitação nº 003/2005) – Secretaria de 

Administração, credor: M. L. de Almeida dos Reis, R$ 40.032,00 – o valor da 

dispensa constante na homologação é de R$ 7.998,00, divergente do valor 

apontado no RIT (R$ 40.032,00); 

a5.4 NE 7/249 (Convite nº 026-B/2007) – Secretaria de Cultura, credor: R. G. 

B. Garcez, R$ 22.030,00 – ausência de assinaturas no contrato da empresa 

vencedora e ausência da documentação de habilitação das licitantes, 

descumprindo o art. 27 da Lei 8.666/93; 

a5.5 NE 7/96 (Convite nº 043/2007) – Secretaria de Obras, Transporte e 

Urbanismo, credor J. A. Construções Comércio e Repres. Ltda., R$ 147.660,00 

– a empresa vencedora não apresentou a certidão do INSS, e a CND do FGTS 

não estava válida para o período da licitação; 

a5.6 NE 2/155 (Convite nº 049/2007) – Secretaria de Assistência Social, credor 

Antares – Dist. e Comer. de Mat. de Expediente Ltda., R$ 11.500,00 – a CND 

do FGTS apresentada pela empresa vencedora não estava válida para o período 

da licitação; 

a5.7 NE 3/248 (Convite nº 051-A/2007) – Secretaria de Cultura, credor Willian 

Nascimento Fernandes, R$ 22.000,00 – incoerência nas datas dos atos 

administrativos: adjudicação dia 25/06/2007; resultado da licitação dia 

28/06/2007 e homologação dia 21/06/2007; 

 

a6. Nota Fiscal com data de emissão anterior à data de autorização para impressão 

(AIDF), credor José Vieira de Almeida Filho, R$ 16.928,00 (Seção III, item 3.3.1 “e”); 
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a7. Folha de Pagamento – não consta comprovação bancária dos depósitos nas contas 

dos respectivos servidores, bem como as averbações, pelo representante da instituição 

financeira, não foram encontradas em análise (Seção III, item 4.1); 

a8. Contratação Temporária – da análise do demonstrativo 11 – despesa orçamentária – B.G, 

vol. 1/6, fls. 55, rubrica 3.3.90.04 – contratação por tempo determinado – constatou-se o valor 

de R$ 1.239.180,44, relativo à realização da despesa na citada rubrica. Contudo, o município 

não apresentou Lei que estabeleça os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em desacordo com o art. 

37, inciso IX, da Constituição Federal e anexo I, módulo I, item VI, letra “e”, da IN 009/2005 

TCE/MA (Seção III, item 4.3); 

a9. Agenda Fiscal – encaminhamento intempestivo do RREO (2º bimestre) e do RGF (1º 

quadrimestre). Não comprovação da publicação dos RREO’S (2º, 3º e 4º bimestres) e dos 

RGF’S (1º e 2 º quadrimestres) (Seção III: item 5.1.1); 

 

Por conta disso, o impugnado foi condenado ao pagamento do débito de R$ 

16.928,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte e oito reais), com os acréscimos legais incidentes, 

fundamentado no art. 172, VIII e IX, da Constituição do Estado do Maranhão, e no art. 1º, 

XIV, da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005, devido ao erário municipal, a ser recolhido no 

prazo de quinze dias, a contar da publicação oficial deste Acórdão, em razão da irregularidade 

descrita no subitem “a6” do Acórdão. 

Magno Augusto Bacelar Nunes ainda recebeu:  

a) multa de R$ 1.692,80 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta 

centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

dano causado ao erário, com fundamento no art. 172, VIII e IX, da 

Constituição Estadual, e nos arts. 1º, XIV, e 66 da Lei nº 8.258, de 06 de 

junho de 2005, devida ao erário estadual;  

b) a multa de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com fundamento no 

art. 172, VIII e IX, da Constituição Estadual e no art. 67, III, da Lei nº 

8.258 de 6 de junho de 2005, c/c o art. 274, § 3º, III, do Regimento 

Interno do TCE/MA,  

c) a multa de R$ 29.880,00 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais), 

equivalente a 30% dos seus vencimentos anuais (R$ 99.600,00), com 

fundamento no art. 5º, I, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 10.028, de 19 de 
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outubro de 2000, c/c o art. 55, II, da Lei nº 101/2000, devida ao erário 

estadual, em razão da não comprovação da publicação dos Relatórios 

Resumidos de Execução Orçamentária (2º, 3º e 4º bimestres) e dos 

Relatórios de Gestão Fiscal (1º e 2ºquadrimestres) (Seção II, item 5.1.1); 

d) a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 172, 

VIII, da Constituição Estadual, e nos arts. 1º, XIV, e 67 III, da Lei nº 

8.258, de 06 de junho de 2005, devida ao erário estadual, em razão das 

ocorrências descritas no item “a” do Acórdão; 

 

Assim, tamanhas foram as inconformidades, algumas delas configurando, 

inclusive, condutas típicas, que o impugnado teve suas contas julgadas irregulares, sofrendo 

reprimendas da Corte de Contas.  

Insta destacar que a deliberação pela desaprovação foi alcançada em sessão 

plenária ocorrida em 30/03/2011, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 173/2011, em relação ao 

qual foram interpostos recurso de reconsideração, conhecido e não provido, mantendo-se as 

irregularidades que levaram à imputação de débito e multa, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 

973/2011. Mais adiante, foram opostos embargos de declaração, não providos nos termos dos 

Acórdãos PL-TCE/MA nº 608/2014. Interposto novos embargos, CONHECIDOS E NÃO 

PROVIDOS, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 305/2015, publicado no DOE dia 

05/10/2015, sendo mantida a desaprovação, com trânsito em julgado em 14/10/2015. 

 

1.2.5 – Processo 8524/2008 – TCE/MA  - RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Nº 980/2008 UTEFI Â– NEAUD II- Exercício financeiro de 2007: 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão julgou irregulares as contas 

anuais do FUNDEB de Chapadinha, exercício financeiro de 2007, sob a responsabilidade dos 

Senhores Magno Augusto Bacelar Nunes, Maria de Jesus Lima da Silva e Lidia da Silva 

Mendonça, em razão da permanência das irregularidades constantes do RIT 980/2008-

UTCOG/NACOG, transcritas a seguir: 

 a1. encaminhamento intempestivo da documentação referente aos arts. 6º, parágrafo único, 7º 

e 17, I, todos da IN 14/2007 (Seção II, item 1); 
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a2. organização e conteúdo – em atendimento ao art. 5º, § 9º, da IN 09/2005-TCE/MA, a 

documentação solicitada  foi apresentada de forma incompleta, deixando de constar (Seção 

II, item 2): 

  

Itens Instrução Normativa nº 14, de 2007 

5 Relatório Anual de Gestão, no qual fique demonstrada a execução orçamentária, 

financeira, patrimonial e os resultados alcançados; 

6 Demonstração da execução orçamentária da despesa, abrangendo créditos 

orçamentários e adicionais, instruída com a documentação comprobatória; 

7 Demonstração da execução orçamentária da receita, acompanhada da documentação 

probante; 

8 Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e 

Demonstração das Variações Patrimoniais; 

 Termo de convênio e respectiva lei autorizadora da municipalização e/ou 

9 estadualização parcial ou total do ensino, se for o caso; 

16 Relação de contratos e convênios para execução de serviços de educação com 

instituições provadas; 

17 Resumo anual da folha de pagamento da educação visada pelos membros do CAC; 

19 Extratos bancários das contas vinculadas ao FUNDEB e respectivas conciliações 

bancárias contemplando o saldo da conta corrente do 

FUNDEB em 31/12/2006 a 31/12/2007; 

21 Relação das inscrições de Restos a Pagar, em 31 de dezembro, individualizando o 

credor, o valor pago, o saldo e a data de assunção do compromisso, distinguindo-se as 

despesas processadas e as não processadas; 

22 Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no período, acompanhado dos 

respectivos processos de prestação de contas; 

23 Demonstração das subvenções, auxílios e contribuições concedidos no período, 

quando for o caso, pago ou não pago, acompanhada dos respectivos processos de 

prestação de contas; 
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24 Relação mensal das Notas de Empenho emitidas no período pela entidade, contendo: 

nº da NE, data de emissão, credor/benefício (com CNPJ e CPF), histórico, valor 

empenhado, liquidado com sua respectiva data, informação da realização de licitação; 

25 Relação mensal das licitações realizadas pela entidade no exercício; 

26 Relação do responsável pelo serviço de contabilidade; 

27 Relatório e parecer do órgão de controle interno que deve se pronunciar sobre a 

prestação de contas do FUNDEB; 

                              

a3. ausência do Relatório Anual de Gestão, contrariando o que dispõe o art. 45 da Lei 

8.258/2006 (Seção III, item 2);  

a4. ausência do parecer de controle interno (Seção III, item 3.2); 

a5. folha de pagamento – o gestor não enviou as folhas de pagamento com autenticação e 

averbação da instituição financeira (Seção III, item 5.1); 

a6. irregularidades formais em todos os processos licitatórios na modalidade Carta        

Convite, como segue (Seção III, item 5.4.3.1):  

-ausência de solicitação da licitação, instruída com a necessária pesquisa 

de preço de mercado, contrariando o inciso II, § 2º, do art. 40, c/c o 

inciso IV do art. 43, e inciso II § 1º, do art. 15 da Lei 8.666/93;  

-ausência do informativo do setor financeiro sobre a existência de 

dotação orçamentária e do recurso próprio para a despesa, contrariando 

o disposto nos arts. 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93; 

-ausência do comprovante das publicações do edital resumido, na forma 

do art. 21, da Lei nº 8.666/93; 

-ausência de rubrica em todas as folhas de edital, conforme previsto no 

art. 40, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

-ausência de exame e aprovação da minuta de edital, bem como o 

contrato por assessoria jurídica da administração, contrariando o art. 38, 

parágrafo único, da Lei  nº 8.666/93; 
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-os documentos e propostas não estão devidamente rubricados  pelos 

licitados e membros da CPL, conforme previsão legal expressa no art. 43, 

§ 2º,  da Lei nº 8.666/93; 

-ausência de publicação resumida do instrumento do contrato, 

contrariando o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; 

-ausência de apresentação da documentação relativa a habilitação 

jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 

regularidade fiscal e do cumprimento do disposto no art. 7º, XXXII, da 

Constituição Federal, contrariando o art. 27 da Lei nº 8.666/93, e o art. 

195, § 3º, da Constituição Federal; 

-ausência de projeto básico autorizado por autoridade competente, 

planilhas de custo unitárias e recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento da execução da obra, contrariando o disposto no art. 7º, § 2º, 

I, II e III da Lei nº 8.666/93; 

-ausência de projeto executivo autorizado pela autoridade competente, 

contrariando o art. 7º, II, da Lei nº 8.666/93. 

  

a7. irregularidades formais em licitações (Seção III, item 5.4.3.2): 

-Processo nº 03/2007 – Modalidade: Dispensa; objeto: Serviço do I 

Colóquio da Educação em Chapadinha, no valor de R$ 14.876,00; 

-Processo nº 103/2007 – Modalidade: Convite; objeto: Reforma e 

ampliação de salas de aulas e quadra esportiva, no valor de R$ 

138.114,72; 

-Processo nº 02/07 – Modalidade: Convite: objeto: veiculação, no rádio, 

dos programas desenvolvidos pela SEMED, no valor de R$ 30.000,00; 

-Processo nº 108/2007 – Modalidade: Convite; objeto: aquisição de 

material didático, no valor de R$ 55.680,00 
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-Processo nº 031/2007 – Modalidade: Convite; objeto: aquisição de 

material de expediente para as escolas municipais, no valor de R$ 

79.754,52; 

 

a8. irregularidades nos processos licitatórios a seguir (Seção III, item 5.4.3.3): 

  

-Carta Convite nº 010/2007 – compra de bicicletas, no valor de R$ 

19.986,00; 

-Carta Convite nº 062/2007 – aquisição de material para 

bandas/fanfarras, no valor de R$ 29.552,00; 

-não foi enviado o processo licitatório do credor “Alta – Educativa 

Ltda.”, no valor de R$ 37.597,00, cujo objeto é compra de livros; 

 

a9. irregularidades nos processos licitatórios - fragmentação de despesas,  

descumprindo o art. 41 da Lei nº 8.666/93 (Seção III, item 5.4.3.4): 

-aquisição de serviços e peças de informática, no valor de R$ 7.994,00, 

credor: New Informática – certidão de regularidade do FGTS fora do 

prazo de validade e ausência da certidão de regularidade do INSS; 

-aquisição de serviços e peças de informática, no valor de R$ 4.595,20, 

credor: A J Moraes e Cia Ltda. - certidão de regularidade do FGTS fora 

do prazo de validade e ausência da certidão de regularidade do INSS; 

-aquisição de serviços e peças de informática, no valor de R$ 4.902,50, 

credor: J P da Silva Neto, ausência da certidão de regularidade do 

INSS. 

 

a10. despesas lastreadas com NF de empresas com indícios de irregularidades, 

como segue (Seção III, item 5.4.3.5): 
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-Construtora Nobre Ltda., reformas em escolas, no valor de R$ 

149.881,36; 

-B M Ramos Cardoso Costa – ME, aquisição de material de limpeza, no 

valor de R$ 149.881,36; 

-P R Cardoso – ME (Distribuidora São Pedro), aquisição de material 

didático, no valor de R$ 32.500,00; 

-Napoli Serviços de Construção Ltda., reforma e construção de escolas, 

no valor total de R$ 231.207,55. 

a11. ausência de documentos, tais como: projeto básico, especificações técnicas, termo 

de recebimento provisório e definitivo da obra, em inobservância ao disposto na Lei nº 

8.666/93 (Seção III, Item 5.7). 

Por conta disso, o TCE/MA condenou Magno Augusto Bacelar Nunes ao 

pagamento do débito de R$ 563.470,27 (quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e 

setenta reais e vinte e sete centavos), com os acréscimo legais incidentes, fundamentado no 

art. 1º, XIV, e no art. 23 da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005, devido ao erário 

municipal, em razão das irregularidades constantes do RIT 980/2008 (Seção III, item 

5.4.3.5).  

Além disso, aplicou a Magno Augusto Bacelar Nunes as multas de: 

a) R$ 56.347,00 (cinqüenta e seis mil,  trezentos e quarenta e sete reais), 

correspondente a dez por cento (10%) do débito imputado,  com 

fulcro no art. 1º, XIV, e no art. 66 da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 

2005, devida ao erário estadual, em razão do débito descrito no item 

“b” do Acórdão; 

b) R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 1º, XIV e no art. 

67, III da Lei 8.258, de 06 de junho de 2005, devida ao erário estadual, 

em razão das irregularidades às normais legais e regulamentares 

apontadas no item “a” do Acórdão;  
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Insta destacar que a deliberação pela desaprovação foi alcançada em sessão 

plenária, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 177/2011, em relação ao qual foram interpostos 

recurso de reconsideração, conhecido e não provido, mantendo-se as irregularidades que 

levaram à imputação de débito e multa, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 977/2011. Mais 

adiante, foram opostos embargos de declaração, não providos nos termos dos Acórdãos PL-

TCE/MA nº 609/2014. Interposto novos embargos, CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, 

conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 306/2015, publicado no DOE dia 17/12/2015, sendo 

mantida a desaprovação, com trânsito em julgado em 07/01/2016. 

 

1.2.6 – Processo 1336/2010 – TCE/MA  - RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Nº 111/2010 UTEFI Â– NEAUD II- Exercício financeiro de 2008: 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão julgou irregulares as contas 

anuais do Fundo Municipal de Saúde de Chapadinha, exercício financeiro de 2008, sob a 

responsabilidade dos Senhores Magno Augusto Bacelar. Abaixo, descreveremos os itens 

relacionados e não sanados nos termos do relatório e voto do Relator, que gerou o Acórdão 

PL-TCE nº 213/2012:. 

  

a) Procedimentos Licitatórios apresentados de forma cronologicamente desordenada - 

Item 2.3 do RIT inicial – Seção III 

 

Restaram demonstradas ocorrências em diversos procedimentos licitatórios 

a seguir descritos:  

1) Convite-S – Reforma do Hospital Antônio Pontes de Aguiar (R$ 

112.199,37). 

Ocorrências: 

Ausência de Portaria de Nomeação da CPL; 

Inobservância do prazo mínimo para convite; 

Orçamento estimado sem preço unitário; 

Ausência de parecer jurídico sobre a minuta do contrato e edital; 

Abertura de envelopes de habilitação e julgamento na mesma data, sem observância de 

prazo recurso; 

Ausência da publicação do contrato; 
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Ausência da documentação de habilitação dos concorrentes; 

Planilha Orçamentária com ausência de 

assinatura do engenheiro responsável. Ausência 

de ART 

Neste diapasão o Tribunal de Contas da União, em seus Acórdãos orienta 

que são plenamente vinculados os atos praticados no âmbito do procedimento licitatório, 

uma vez que estes devem obedecer às regras definidas na lei e no edital a que estão 

jungidos, não cabendo aos responsáveis deliberadamente ignorá-las. 

2) Convite 14-S – Reforma do Hospital São Francisco (R$ 120.503,56). 

Ocorrências: 

Ausência de Portaria de Nomeação da CPL; 

Inobservância do prazo mínimo para convite; 

Orçamento estimado sem preço unitário;  

Ausência de Parecer Jurídico sobre a minuta do contrato e do edital; 

Abertura de envelopes de habilitação e julgamento na mesma data, sem 

observância de prazo par recurso;  

Ausência da publicação do contrato;  

Ausência de documentação de habilitação dos concorrentes;  

Planilha orçamentária com ausência de assinatura do engenheiro 

responsável;  

Ausência de ART. 

 

3) Convite 21-S – Ampliação do Hospital Antônio Pontes de Aguiar 

(92.505,39). 

Ocorrências: 

Ausência do Parecer Jurídico sobre a minuta do contrato e do edital; 

Ausência de declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal de 1988; 

Ausência de comprovante de entrega do convite datado e assinado;  

Ausência de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação e, 

Ausência de publicação do contrato. 
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4) Tomada de Preços nº 15/08 – Construção do Sistema de 

Água do Bairro Alagadiço Grande e Rodeio (R$ 

311.854,66).  

Ocorrências: 

Ausência de Portaria de nomeação da CPL 

Ausência de ART para elaboração da Planilha Orçamentária; 

Ausência de Projeto Básico e Projeto Executivo; 

Ausência de Parecer Jurídico sobre a minuta do contrato e do edital; 

Ausência de publicação do aviso em Diário Oficial ou Jornais; 

Certidão do CREA emitida após a abertura; 

Ausência de comprovante de regularidade do responsável técnico junto ao 

CREA; 

Ausência de publicação do resultado da licitação; 

Ausência de publicação do contrato; 

Ausência de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação; 

Ausência de declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988. 

  

5) Tomada de Preços nº 16/08 – Construção do Sistema 

Simplificado de Água do Bairro Novo – FUNASA (R$ 

211.119,10).  

Ocorrências: 

Ausência de ART para elaboração da Planilha Orçamentária 

Ausência de publicação do aviso em Diário Oficial ou Jornais; 

Certidão do CREA emitida após a abertura; 

Ausência de comprovante de regularidade do responsável técnico junto ao 

CREA; 

Ausência de publicação do resultado da licitação; 

Ausência de publicação do contrato; 

Ausência de informativo financeiro sobre a existência de dotação 

Orçamentária; 

Ausência da Portaria de Nomeação da CPL; 
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Ausência de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação; 

Ausência de declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da 

Constituição Federal de 1988; 

Ausência de Projeto Básico e Projeto Executivo; 

A proposta da empresa Liderança Construção Civil Ltda., foi assinada mas 

não datada. 

6) Pregão Eletrônico nº 06/08- 

Aquisição de equipamentos 

hospitalares (R$ 334.219,50)  

Ocorrências: 

Ausência de informativo financeiro sobre a existência de dotação 

orçamentária 

Não foi apresentada a Portaria de Designação do pregoeiro e respectiva 

equipe de apoio; 

Não foi apresentada habilitação com regularidade junto a Fazenda Nacional, 

FGTS, Fazenda Estadual e Municipal da empresa vencedora;  

Ausência de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação; 

Ausência de atos de adjudicação e Homologação do objeto da licitação. 

7) Pregão Eletrônico nº 014/08 – Aquisição de medicamentos, material 

hospitalar, material de limpeza e Gêneros alimentícios e material de 

expediente (R$ 87.054,20)  

Ocorrências: 

Não foi apresentada Portaria de Designação do pregoeiro e respectiva 

equipe de apoio; 

Não foi apresentada habilitação com regularidade junto a Fazenda Nacional, 

FGTS, Fazenda Estadual Municipal da empresa vencedora; 

Orçamento estimado sem preço unitário; 

O julgamento e habilitação foram realizados na mesma data; 

Não houve ato de homologação; 

Ausência de publicação da licitação;  

Ausência do Termo de Contrato. 
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8) Item 3.4.2 do RIT inicial – Ausência de licitação para compras e 

serviços, cujos valores, por imposição legal, deveriam ser precedidos 

de processo licitatórios. O RIT identificou as seguintes despesas sem 

procedimento licitatórios: 

 

1. Contratação de serviços de Cardiologia no valor de R$ 60.00,00 

2. Locação de Veículos no valor de R$ 28.000,00 

3. Aquisição de combustível no valor de total de R$ 19.980,00 

4. Reforma e pintura de móveis hospitalares no valor total de R$ 74.850,00 

5. Serviços de Ultrassom e Endoscopias no valor total de R$ 30.00,00 

6. Aquisição de medicamentos no valor total de R$ 27.826,00 

7. Aquisição de alimentos no valor total de R$ 49.473,00 

8. Aquisição de medicamentos no valor de R$ 47.143,00 

9. Contratação de frete no valor total de R$ 10.425,00 

A obrigatoriedade da realização de licitação previamente à contratação 

junto à Administração está cristalizada em lei. Deflui, portanto, do Princípio da Legalidade 

que rege a Administração Pública, que o administrador não tem a opção de licitar ou não 

licitar, salvo os casos expressamente previstos na norma. Deixar de licitar quando a lei 

obriga é afronta ao citado Princípio e é ato imbuído de presunção de lesão ao interesse 

público. 

Indubitável que a ausência de licitação previamente à contratação de 

serviços e realização de compras pela Administração é grave infração a norma legal de 

natureza operacional, caracterizando a irregularidade das contas (art. 22, II da 

LOTCE/MA) e reclamando punição (art. 67, III da LOTCE/MA). 

Outras graves irregularidades dizem respeito a: 

a) gastos realizados com Notas Fiscais sem DANFOP. O RIT identificou 

gastos no valor total de R$ 57.612,20 sem que as respectivas Notas 

Fiscais tivessem DANFOP.  

b) Contratação de empresas consideradas fictícias - O RIT demonstra que 

a contratação das empresas Construtora Nobre Ltda., e SPU 

Construções Ltda., contratadas para realização de obras, não foram 
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localizadas nos endereços indicados nas documentações, o que 

configura sério indício de fraude à licitação. 

c) Pagamento de Obras que não foram executadas - O RIT aponta 

pagamento parcial, referente a duas obras de responsabilidade da 

empresa Liderança Construção Civil Ltda., sem que fossem realizados 

qualquer tipo de serviço, o que comprova a ilegalidade das seguintes 

despesas: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no 

Bairro Novo – Valor pago indevidamente: R$ 40.000,00 – NE 05/118-

28/08/08; Implantação de Sistema de Abastecimento de Água nos 

Bairros Alagadiço Grande e Rodeio – R$ 60.000,00 – NE 03/118-

01/07/08. 

d) Ocorrências na folha de pagamento - O RIT aponta a ausência do 

extrato da folha de pagamento comprovando que os respectivos 

créditos foram efetuados na contas dos servidores, configurando assim 

irregularidade. 

 

Insta destacar que a deliberação pela desaprovação foi alcançada em sessão 

plenária, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 177/2011, em relação ao qual foram interpostos 

recurso de reconsideração, conhecido e não provido, mantendo-se as irregularidades que 

levaram à imputação de débito e multa, conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 977/2011. Mais 

adiante, foram opostos embargos de declaração, não providos nos termos dos Acórdãos PL-

TCE/MA nº 609/2014. Interposto novos embargos, CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, 

conforme Acórdão PL-TCE/MA nº 306/2015, publicado no DOE dia 17/12/2015, sendo 

mantida a desaprovação, com trânsito em julgado em 07/01/2016. 

 

2 – DO DIREITO 

Essas OITO ROBUSTAS E INCONTESTÁVEIS decisões sobre as contas, 

em igual passo, ostentam a nota de irrecorribilidade, o que perfaz a exigência de “decisão do 

órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo”. 

No caso dos autos, destaca-se que todas essas desaprovações de contas 

decorrem de irregularidades insanáveis que configuram ato doloso de improbidade 
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administrativa. TODOS os Acórdãos e RITs anexados são claros e definitivos ao informar que 

as irregularidades SÃO INSANÁVEIS, inclusive algumas delas são condutas típicas, e isso 

não pode ser desconsiderado nesta fase. 

A Constituição Federal, em seu art. 14, definiu expressamente casos de 

inelegibilidades, projetando para eventual lei complementar a previsão de outras hipóteses (art. 

14, § 9º), exsurgindo daí a LC nº 64/90, com modificação posterior feita pela LC nº 135/10, 

conhecida como “Lei da Ficha Limpa”. 

Dentre essas novas hipóteses se subsumem a situação dos gestores que tiveram 

“suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por 

irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa” sendo 

esse precisamente o caso dos autos. 

Com efeito, irregularidades consistentes em descumprimento às leis 

orçamentárias; inaplicação das quantias mínimas estabelecidas pela lei do FUNDEF; violação 

de procedimentos licitatórios; dispensa indevida de Tomada de Preços; contratação irregular 

de empresas ou pessoas para prestação de serviços públicos; pagamento indevido de despesa 

com serviço público e com obras de engenharia não executados, como in casu, se reveste da 

natureza de insanabilidade, pois que não passível de reversão de seus efeitos por conduta 

posterior e, ao mesmo tempo, configurador de ato de improbidade administrativa, sendo 

conclusivo o prejuízo provocado ao erário municipal. 

Segundo Marcos Ramayana1, ato de irregularidade insanável é aquele 

“revestido de improbidade e que tenha gravidade na conduta ativa ou passiva”, entendimento 

do qual comunga o TSE, que de há muito fixou que a irregularidade insanável “é menos de 

irregularidades insusceptíveis de suprimento, mas sim de irregularidades que caracterizem 

improbidade” (Acórdão 12.114, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 06/08/94). 

De igual modo se aponta para a caracterização do elemento subjetivo 

necessário a configuração da conduta. Em verdade, presente o dolo direto, personificado pelo 

Impugnado quando realizou despesas indevidas, mesmo em situações que nitidamente lhe 

obrigavam uma única ação, que era promover o certame licitatório. 

Ademais, a decisão do TCE não foi suspensa ou tornada nula pelo Poder 

Judiciário, única hipótese de se acolher a pretensão do Impugnado de ver deferido o pedido de 

registro de sua candidatura. 
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De fato, nesse particular, é de se ter em mente que não basta a mera propositura 

da ação judicial. Com efeito, faz-se necessária a existência de decisão judicial – ainda que de 

caráter provisório (liminar ou antecipação de tutela) – afastando a presunção de legitimidade 

da decisão do Tribunal de Contas. Caso assim não seja entendido, a ação judicial deverá ser 

proposta antes do pedido de registro, além de versar sobre todas as irregularidades apontadas 

na decisão da Corte de Contas. 

A esse respeito, assinala Edson de Resende Castro:2 

 

“A nova redação da alínea 'g', ao que se vê, veio ao encontro do novo 

entendimento que se firmou nos tribunais eleitorais desde o pleito de 2006, 

não mais bastando o ajuizamento da ação desconstitutiva, ou seja, o protocolo 

de uma inicial. Necessário, agora também por força da LC n. 135, que haja o 

pronunciamento do Judiciário, na mencionada ação desconstitutiva, anulando 

ou suspendendo a decisão de rejeição das contas, ainda que por força de 

antecipação de tutela ou liminar, do que resultará a suspensão da 

inelegibilidade”. 

 

De notar que não se constitui em objeto destes autos a discussão quanto ao 

procedimento adotado pela Corte de Contas ou a correção da decisão daquela Casa, 

discutindo-se unicamente se as contas do Impugnado foram julgadas irregulares pelo órgão 

competente, e, ao mesmo tempo, se as irregularidades que conduziram a tal decisão técnica 

são, efetivamente, configuradoras de ato de improbidade administrativa, contaminado pelo 

dolo direto como orientador da ação do então gestor. 

Verificado que a conduta do Impugnado se subsume a previsão legal contida no 

art. 1º, I, “g” da LC nº 64/90, é ele inelegível, não devendo seu pedido de registro de 

candidatura, portanto, ser deferido. 

De outra parte, o exame detido das decisões do TCE/MA e TCU ainda revela 

outras irregularidades que também mereceram censura e julgamento desfavorável ao(à) ora 

impugnado(a); todavia, no corpo da presente peça, elencaram-se apenas, a título 

exemplificativo, as irregularidades mais graves e que redundaram em evidentes e vultosos 

prejuízos ao erário. 
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Pondera-se que a rejeição de contas – no presente caso concreto – se 

caracteriza pela irregularidade insanável, cujo significado traduz a ideia de intencional 

contrariedade aos princípios da administração pública e de violação à probidade administrativa. 

A jurisprudência entendia que irregularidades insanáveis são as que apresentam 

“nota de improbidade” (TSE - REspe nº 23.345/SE – Rel. Min. Caputo Bastos - j. 24.9.2004). 

A partir da edição da LC nº 135/2010, o legislador estabeleceu que a inelegibilidade deve ser 

imputada àqueles que “tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa”. 

JOSÉ JAIRO GOMES4 observa que “o requisito de que a inelegibilidade 

também configure ‘ato doloso de improbidade administrativa’ tem a única finalidade de 

estruturar a inelegibilidade […]. Destarte, não há falar em condenação em improbidade 

administrativa, mas apenas em apreciação e qualificação jurídica de fatos e circunstâncias 

relevantes para a estruturação da inelegibilidade em apreço”. 

Das irregularidades apontadas e do inteiro teor das OITO decisões listadas, 

observa-se que o impugnado cometeu faltas graves e que, em tese, configuram ato doloso de 

improbidade administrativa e, até, crime! Evidenciam seu histórico comportamento de 

desrespeito à população e ao dever de bem gerir os recursos públicos confiados no pleito 

eleitoral outrora coferido. 

Deve-se consignar que a Justiça Eleitoral tem a tarefa de aferir se os fatos que 

deram causa à rejeição de contas por irregularidade insanável contêm a aptidão de configurar 

ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, se, em tese, importam dano ao erário, 

enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da Administração Pública. 

Nesse sentido, aliás, o TSE decidiu que 

[p]ara fins de análise do requisito “irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa”, contido no art. 

1º, I, g, da LC 64/90, compete à Justiça Eleitoral aferir elementos 

mínimos que relevem má-fé, desvio de recursos públicos em benefício 

próprio ou de terceiros, dano ao erário, improbidade ou grave afronta 

aos princípios que regem a administração pública. (Agravo Regimental 
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em Recurso Especial Eleitoral nº 482/RS – j. 15.10.2019 - Relator 

Min. Jorge Mussi). 

No mesmo passo, é desnecessário demonstrar qualquer elemento subjetivo 

específico para a configuração da inelegibilidade em apreço, sendo certo que 

[o] dolo genérico ou eventual é o suficiente para a incidência do art. 

1º, I, "g", da LC nº 64/1990, o qual se revela quando o administrador 

deixa de observar os comandos constitucionais e legais que vinculam 

sua atuação [...] (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial 

Eleitoral nº 6085/RJ - Acórdão de 25.6.2019 - Relator Min. Edson 

Fachin). 

 

Por fim, anota-se que – considerada a data da definitividade da decisão de 

rejeição de contas – não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei, e tampouco 

existem notícias de que essa decisão tenha sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. 

 

3 – DO PEDIDO 

Ante o exposto, requer o Ministério Público Eleitoral: 

 

a) seja o(a) requerido(a) citado(a) no endereço constante do seu pedido de 

registro para apresentar defesa, se quiser, no prazo legal, nos termos do art. 4º da LC nº 

64/1990 e do art. 41, caput, da Res.-TSE nº 23.609/2019; 

b) requer, nos termos do art. 3º, § 3º, da LC nº 64/1990, a produção das 

seguintes provas: (b.1) a juntada dos documentos em anexo; (b.2) seja expedido ofício ao 

TCU e TCE/MA requisitando o encaminhamento de certidão de trânsito em julgado da 

sentença/acórdão proferido(a) nos Processos acima referidos5, no qual o(a) requerido(a) foi 

                                                                                                                                                                             
4 1DIREITO ELEITORAL, Editora Atlas, 6ª Edição, p. 178-179 
5  Tribunal de Contas da União, Secex/MA: Processo TC-002.017/2008-2, Processo TC-

015.666/2002-8 e Processo nº TC 021.830/2014-2 

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão: Processo 3198/2007, Processo 2389/2008, 

Processo 7803/2008, Processo 8524/2008 e Processo 1336/2010. 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 42ª ZONA ELEITORAL DO MARANHÃO 

   

condenado(a) por improbidade administrativa à suspensão de seus direitos políticos, assim 

como cópia da respectiva sentença ou acórdão condenatório; b3) a produção de todos os 

meios de provas admitidas em direito;  

c) a citação da coligação “Chapadinha Pra Fazer Mais”, bem como do 

candidato a vice-prefeito Izaias Fortes Menezes, através de seu(s) representante(s) legal(is), 

para que também possa(m) contestar a impugnação; 

d) que a vertente ação seja julgada procedente para reconhecer e declarar a 

causa de inelegibilidade do Impugnado para o pleito eleitoral vindouro, indeferindo o seu 

pedido de registro de candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Chapadinha/MA 

 

Sem valor da causa, diante da Justiça ser Eleitoral. 

Nestes termos aguarda deferimento. 

 

Chapadinha, 29 de setembro de 2020. 

 

 

Promotora de Justiça ILMA DE PAIVA PEREIRA 

Titular da 42ª Zona Eleitoral 

 


