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PROCESSO:                 4878/2017-2 

JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Iconha 

ASSUNTO:                   Prestação de Contas Anual  

EXERCÍCIO:  2016  

RESPONSÁVEL:         Marcos José Beiriz Soares 

   

DECM 

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal 

de Iconha, referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Marcos 

José Beiriz Soares. 

Inicialmente foi elaborado o Relatório Técnico 843/2017 (peça 54), apontando 

indicativos de irregularidades, que foram consubstanciados na Instrução Técnica 

Inicial 1305/2017 (peça 55), sugerindo a citação do responsável para apresentação 

de suas alegações de defesa. 

Desta forma, DECIDO: 

1 Pela CITAÇÃO do agente responsável, senhor Marcos José Beiriz Soares, na 

forma do art. 56, II da Lei Complementar 621/2012 para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, apresentar alegações de defesa, bem como documentos, individual ou 

coletivamente, que entender necessários em razão dos indícios de irregularidades 

apontados na Instrução Técnica Inicial 1305/2017 (peça 55), como se demonstra a 

Decisão Monocrática 01621/2017-6
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seguir: 

Responsável Descrição do achado 

Marcos José Beiriz 
Soares 

4.2 Abertura de créditos adicionais por atos oficiais 
diferentes de Decreto do Executivo 

Marcos José Beiriz 

Soares 

4.3.1 Total dos ingressos e dos dispendidos evidenciados 

no BALFIN divergem do total dos débitos e dos créditos 
evidenciados na conta Caixa no BALVER 

Marcos José Beiriz 

Soares 4.5.2 Ausência de evidenciação nos arquivos BALVER E 

BALPAT dos ingressos de bens imóveis no exercício de 
2015 demonstrados no arquivo DEMBIM. 

2  Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa por todos os meios 

em direito admitidos e, querendo, exercer o direito de sustentação oral, nos termos do 

disposto no art. 327 da Resolução nº 261/2013 – Regimento Interno, quando do 

julgamento dos presentes autos, cuja data será devidamente publicada no Diário 

Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo , em seu sítio 

eletrônico, instituído pelo artigo 181 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 

2012 e regulamentado pela Resolução TC nº 262, de 13 de agosto  de 2013. 

Registra-se, ainda, que não cabe recurso da decisão que determinar a CITAÇÃO, na 

forma do art. 153, inciso II, da Lei Complementar 621/2012. Na forma do inciso I, do 

§1º, do artigo 64 da Lei Complementar 621/2012, a comunicação dos atos 

processuais ter-se-á como realizada quando confirmada por recibo assinado por 

pessoa encarregada de receber correspondência, ou, conforme o caso, por membro 

da família ou empregado do responsável ou do interessado. 

Acompanha esta decisão, integrando-a, cópia digital do Relatório Técnico 

Contábil 843/2017 (peça 54). 

À Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. 

 
 
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Conselheiro Relator 
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