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CONSELHEIRA SUBSTITUTA 

HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI  

PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL    SESSÃO: 21/05/2018 

CONTAS DE GESTÃO 

PROCESSO Nº 2142-02.00/16-1         EXERCÍCIO: 2016 

ÓRGÃO: Legislativo Municipal de Porto Lucena 

ADMINISTRADOR: Delmo Ricardo Tissot (Presidente) 

REPRESENTANTE DO MPC: Ângelo G. Borghetti (peça 827 766) 

 

PROCESSO DE CONTAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA, 

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÃO. CONTAS 

IRREGULARES. 

Gastos com Folha de Pagamento acima do limite constituci-
onal (70% em relação à receita). Infringência ao § 1º do art. 
29-A da CF. Dever de comunicação à Câmara de Vereado-
res, para deliberar acerca da previsão contida no § 3º do art. 
29-A da CF. 

 
 

Trata-se do Processo de Contas do Legislativo de Porto Lucena 

no exercício de 2016, de responsabilidade da Sr. Delmo Ricardo Tissot  

(Presidente). 

Integram os autos os Relatórios Técnicos1 confeccionados pelos 

Serviços competentes e os documentos contábeis e financeiros fornecidos pela 

Auditada.  

O Serviço de Instrução sugeriu2 e o Ministério Público junto ao 

Tribunal de Contas opinou3 pela manutenção da falha. 

O Gestor não apresentou informações, apesar de regularmente 

intimado4. Cumpre lembrar que a omissão de defesa ou esclarecimento pelo 

responsável, no prazo previsto, entender-se-á como renúncia à faculdade 

                                                
1 Peça 472169 (Relatório de Auditoria), peça 585597 (Relatório de Gestão/Encerramento do 
exercício financeiro de 2016) e peça 595178 (Relatório Geral de Consolidação). 
2 Peça 717708. 
3 Peça 827766. 
4 Peças 623483, 625223 e 647108. 
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oferecida para justificação dos atos impugnados, conforme previsão contida no 

§ 1º do art. 12 do RITCE.  

 
DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  

6. Dos Gastos Totais e com Folha de Pagamento 

6.2 Os Gastos com Folha de Pagamento totalizaram R$ 

646.245,48, representando 77,49% sobre o valor do L imite dos Gastos 

Totais, ultrapassando o limite de 70%. Infringência  ao § 1º do art. 29-A da 

CF. 

 
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  

Instado a se manifestar na forma regimental, o Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas opina, por meio de Parecer5 do Procurador Adjunto 

Ângelo G. Borghetti, pela imposição de multa  ao Sr. Delmo Ricardo Tissot 

(Presidente) em decorrência da infringência a normas de administração 

financeira e orçamentária; não atendimento  à Lei Complementar Federal nº 

101/2000; contas irregulares do Sr. Delmo Ricardo Tissot (Presidente), 

Administrador do Legislativo Municipal de Porto Lucena no exercício de 2016, 

com fundamento no inc. II do art. 84 do RITCE; ciência ao Procurador Geral de 

Justiça e ao Procurador Regional Eleitoral, consoante o disposto no art. 140 do 

Diploma Regimental; recomendação  ao atual Administrador para que corrija e 

evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, bem como verificação, 

em futura auditoria, das medidas implementadas nesse sentido.  

É o Relatório.  

 
A única falha deste Processo está apontada no item 6.2 do 

Relatório de Gestão Fiscal e diz com os Gastos com Folha de Pagamento, que 

representaram o percentual de 77,49% sobre o Limite dos Gastos Totais, ao 

passo que a Carta Magna fixa em 70% (§ 1º do art. 29-A). 

                                                
5 Parecer MPC nº 114/2018 (peça 827766) 
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No exercício de 20156 a Despesa da Auditada com Folha de 

Pagamento foi de 74,5% sobre o Limite dos Gastos Totais; logo, além de se 

tratar de falha recorrente, houve um aumento da diferença percentual, que 

passou de 74,5% em 2015 para 77,49% em 2016.  

Veja-se, a falha é relevante, visto configurar infringência a 

normativo constitucional expresso e ter ocorrido por dois exercícios seguidos, 

podendo ainda caracterizar crime de responsabilidade, conforme disciplina 

contida no § 3º do art. 29-A da Carta da República. 

Assim, diante da objetividade e relevância da falha, bem como da 

inexistência de informações do Gestor, mantenho a falha para fins de multa , 

em seu patamar mais elevado, determinação  e para considerá-la no 

julgamento das contas . 

 
Neste cenário, em que pese haver uma única falha, por sua 

gravidade e objetividade, em convergência com a opinião do MPC, voto pela 

irregularidade das contas do Sr. Delmo Ricardo Tissot (Presidente), 

Administrador do Legislativo Municipal de Porto Lucena no exercício de 2016.  

Por essas razões, voto por: 

 
a) julgar irregulares as contas do Sr. Delmo Ricardo Tissot 

(Presidente), Administrador do Legislativo de Porto Lucena no exercício de 

2016, com fundamento no inc. III do art. 84 do Regimento Interno deste 

Tribunal e inc. XIII do art. 2º da Resolução TCE nº 1.009/2014; 

b) pela imposição de multa  no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) ao Sr. Delmo Ricardo Tissot (Presidente), nos termos dos 

arts. 67 da Lei Estadual nº 11.424/2000 e 135 do Regimento Interno desta 

Corte, por afronta a normas constitucionais e legais reguladoras da gestão 

administrativa; 

                                                
6 Processo 2668-0200/15-4. Segunda Câmara Especial. Consª Substª Ana Warpechowski. Sessão de 
22/05/2017. Administradores: Carlos Eduardo Sandri e Jair Miguel Wagner. 
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c) em não havendo o cumprimento da decisão e decorrido o prazo 

regimental para o recolhimento da multa ou interposição de recurso, para que 

se extraia Certidão de Decisão com eficácia de Título Executivo, em 

conformidade com o disposto no § 3º do art. 71 da Constituição da República; 

d) pela recomendação  ao atual Administrador para que atente ao 

dever de manter as despesas da Auditada em conformidade aos limites legais 

e constitucionais aplicáveis; 

e) pelo descumprimento da normativa do § 1º do art. 29-A da 

Constituição da República, com comunicação do fato à Câmara de 

Vereadores de Porto Lucena, para que delibere acerca da previsão contida 

no § 3º do art. 29-A da Carta Federal; 

f) pela determinação  ao responsável pelo Controle Interno do 

Município para que dê ciência, ao presente e futuros administradores do Legis-

lativo Municipal de Porto Lucena sobre o teor desta decisão, sob pena de res-

ponsabilidade solidária, nos termos do § 1º do art. 74 da Constituição Federal e 

da Resolução TCE n° 936/2012, art. 3°, inc. II, alínea “d”; 

g) pela remessa dos autos à Supervisão competente para a 

aplicação dos consectários decorrentes desta decisão, nos termos do 

Regimento Interno deste Tribunal. 

 

 

Heloisa Tripoli Goulart Piccinini 
Conselheira Substituta, Relatora. 

Assinado digitalmente 


