TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão

Processo nº TC 007.356/2012-9.
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Bom Lugar - MA (CNPJ
01.611.400/0001-04)
Responsável: Antônio Marcos Bezerra Miranda
(CPF 569.642.423-68).
Proposta: encaminhamento ao Relator
DESPACHO DA UNIDADE
Considerando a interposição de petição (peça 31) pelo responsável Sr. Antônio
Marcos Bezerra Miranda, através de advogado legalmente constituído (peça 31) onde requer
juntada do protocolo da Ação Ordinária Desconstitutiva e Declaratória Negativa de Ato Doloso de
improbidade administrativa com Pedido de Tutela Antecipada na qual alega que houve o
cumprimento do objeto do Contrato de Repasse nº 2160.540-92/2003, objeto da presente tomada
de contas especial;
Considerando que o requerente afirma que “Se esta Corte, ao tomar conhecimento
dos argumentos ali juntados, entender cabível a reabertura da TCE e indicar nova vistoria, nos
colocamos a disposição de V. Exa para agendar visita no local.”;
Considerando que o responsável, por intermédio do Acórdão nº 2583/2013-TCU-1ª
Câmara, Sessão de 30/4/2013 – Ordinária (Peça 20), foi julgado revel e condenado ao pagamento
de débito e multa, conforme explicitado no supramencionado decisum;
Considerando que o requerente foi regularmente notificado em 24/5/2013 e
protocolou a petição em 31/5/2013, logo, dentro do prazo para interposição de eventual recurso
reconsideração (Peças 23 e 30);
Considerando que a Caixa Econômica Federal encaminhou o Ofício nº 1303/2013TCU/SECEX-MA, de 17/6/2013 (peça 26), informando ao Tribunal que houve a conclusão do
objeto do Contrato de Repasse 2160.540-92/2003 e solicitando que seja tornado sem efeito o
Acórdão condenatório nº 2583/2013 – TCU – 1ª Câmara;
Considerando, por fim, que o Ministério do Esporte, órgão concedente dos
recursos, encaminhou o Ofício nº 40-A/2013-GABAR/SNEAR/ME, de 21/8/2013 (peça 35)
informando ao Tribunal que, no decurso da presente TCE houve a retomada das obras e conclusão
do empreendimento, encaminhando copia do comprovante de devolução dos recursos existentes
na conta vinculada do referido contrato de repasse;
Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Ministro Relator Benjamim Zymler, para
análise dos documentos apresentados e, caso entenda tratar-se de recurso de reconsideração,
posterior remessa do processo à Serur.
SECEX-MA, 31/10/2013.
(assinado eletronicamente)
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