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13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de
Carvalho.
ACÓRDÃO Nº 3580/2020 - TCU - 2ª Câmara
1. Processo TC 039.195/2019-8
2. Grupo I - Classe II - Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Adriano de Queiroz Alves (CPF 327.792.915-91).
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CNPJ
00.378.257/0001-81).
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Palmeiras - BA.
5. Relatora: ministra Ana Arraes.
6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
- SecexTCE.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Adriano de Queiroz Alves, exprefeito municipal de Palmeiras - BA (gestão: 1º/1/2013 a 31/12/2016), em razão de
omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) no exercício de 2016.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª
Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 12,
§ 3º, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3º, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei
8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267
do Regimento Interno, em:
9.1. declarar revel Adriano de Queiroz Alves;
9.2. julgar irregulares as contas de Adriano de Queiroz Alves;
9.3. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas
de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento:
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Data de ocorrência
5/1/2016
4/3/2016
6/4/2016
6/5/2016
3/6/2016
7/7/2016
8/9/2016
6/10/2016

ENCERRAMENTO
Às 18 horas e 30 minutos, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata,
aprovada pela Presidente e homologada pela Segunda Câmara.
ELENIR TEODORO GONCALVES DOS SANTOS
Subsecretária da 2ª Câmara
Aprovada em 7 de abril de 2020.
ANA ARRAES
Presidente

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
RESOLUÇÃO Nº 519, DE 13 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre as Eleições Diretas para os Conselhos
Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá
outras providências.
O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais, em sua 326ª Reunião Plenária Ordinária,
realizada no dia 13 de março de 2020, em sua sede, situada no SRTVS - Quadra 701 Conjunto L - Edifício Assis Chateaubriand - Bloco II, salas 602/614, Brasília, Distrito
Federal,
CONSIDERANDO o poder normativo estatuído no art. 5º, inciso II, da Lei Federal
nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, resolve:
Art. 1º Instituir as normas constantes do Regulamento Eleitoral para Renovação
de Mandatos nos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conforme o
anexo desta Resolução.
Art. 2º Revogam-se:
I - a Resolução nº 369/2009;
II - a Resolução nº 427/2013;
III - a Resolução nº 473/2016;
IV - a Resolução nº 488/2017; e
V - a Resolução nº 495/2018.
Art. 3º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Valor histórico (R$)
109.699,05
11.665,69
11.665,69
11.665,69
11.665,69
11.665,69
23.331,38
11.665,69

9.4. aplicar-lhe multa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser recolhida aos
cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão
até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo
estipulado;
9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação,
perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;
9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;
9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais
consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para
cobrança judicial;
9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos
respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela;
9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará
vencimento antecipado do saldo devedor;
9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da
República no Estado de Bahia, para as providências cabíveis;
9.11. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
10. Ata n° 9/2020 - 2ª Câmara.
11. Data da Sessão: 6/4/2020 - Virtual.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-358009/20-2.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência), Aroldo Cedraz,
Raimundo Carreiro e Ana Arraes (Relatora).
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de
Carvalho.
ACÓRDÃO Nº 3581/2020 - TCU - 2ª Câmara
1. Processo TC 039.666/2019-0
2. Grupo I - Classe V - Aposentadoria.
3. Interessada: Eliane Ribeiro Souza Santos (CPF 059.942.331-53).
4. Unidade: Ministério Público Federal - MPF.
5. Relatora: ministra Ana Arraes.
6. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Eliane Ribeiro Souza Santos
no cargo de Técnico do Ministério Público Federal.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª
Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos
III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º,
inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8º da Resolução TCU 206/2007 e 19
da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro;
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé
pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada;
9.3. determinar ao Ministério Público Federal que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas
indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente;
9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o
efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá
da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de
desprovimento dos apelos;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão:
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a
interessada dele tomar conhecimento; e
9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o
submeta ao TCU para nova apreciação.
9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que corrija, no ato Sisac
10802304-04-2015-000147-2, erro na grafia do nome da interessada: onde se lê "Elaine
Ribeiro Souza Santos", leia-se "Eliane Ribeiro Souza Santos".
10. Ata n° 9/2020 - 2ª Câmara.
11. Data da Sessão: 6/4/2020 - Virtual.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-358109/20-2.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (na Presidência), Aroldo Cedraz,
Raimundo Carreiro e Ana Arraes (Relatora).
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de
Carvalho.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020041400239

Nº 71, terça-feira, 14 de abril de 2020

CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário
Em Exercício
ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho
ANEXO
REGULAMENTO ELEITORAL
TÍTULO I - DAS ELEIÇÕES, DO EXERCÍCIO DO VOTO
CAPÍTULO I - DAS ELEIÇÕES E DO VOTO
Art. 1º As eleições para renovação da composição dos Conselhos Regionais
serão deflagradas com prazo máximo de anterioridade de 10 (dez) meses do último dia de
mandato dos Conselheiros Regionais, obedecendo ao quadriênio eleitoral de cada Regional,
na forma do disposto no artigo 3º da Lei n° 6.316/1975.
Art. 2º O voto é secreto, obrigatório, direto e pessoal, e será exercido pelo
Fisioterapeuta e pelo Terapeuta Ocupacional na circunscrição do Conselho Regional de seu
registro profissional.
§ 1º O voto é facultativo para os profissionais com idade igual ou superior a 70
anos.
§ 2º Consideram-se causas justificadas para os fins do disposto neste artigo:
a) impedimento legal ou de força maior;
b) enfermidade;
c) ausência do profissional da sua circunscrição, não se aplicando esta
justificativa para a modalidade eletrônica de votação.
§ 3º O CREFITO, em ato próprio, deverá determinar a forma como serão
apresentadas as justificativas, bem como o prazo, que não poderá ser superior a seis
meses da data das eleições, cabendo ao profissional a prova de suas alegações.
§ 4º Caberá a órgão do CREFITO, especialmente designado pelo Plenário do
Conselho Regional eleito, a análise das justificativas.
§ 5º Em caso de indeferimento da justificativa, o profissional poderá recorrer
ao Plenário do CREFITO.
Art. 3º Ao Fisioterapeuta e ao Terapeuta Ocupacional que deixarem de votar,
sem causa justificada, o CREFITO aplicará pena de multa em importância equivalente a 20%
(vinte por cento) da anuidade fixada para o ano em que ocorrerem as eleições.
Art. 4º São admitidas três modalidades de votação:
I - Eletrônica;
II - Correspondência;
III - Mista (Presencial e Correspondência).
§ 1º As eleições por meio eletrônico se darão por sistema de votação na rede
mundial de computadores, na forma regulada por esta Resolução.
§ 2º As eleições por correspondência se darão por meio epistolar, na forma
regulada por esta Resolução.
§ 3º As eleições na modalidade mista se darão por meio de mesas eleitorais
instaladas na cidade-sede e por meio epistolar fora da cidade-sede, podendo a Comissão
Eleitoral determinar a instalação de mesas eleitorais no interior.
Art. 5º A candidatura, o exercício do voto, bem como o recebimento de
correspondências de natureza eleitoral estão condicionados à regularidade com o Conselho
Regional.
Parágrafo único. A data-limite, que antecede as eleições, para fins de
regularização pecuniária, será definida pela Comissão Eleitoral e divulgada no sítio
eletrônico do Conselho Regional.
TÍTULO II - DOS ÓRGÃOS DO PROCESSO ELEITORAL, DA INSTAURAÇÃO DO
PROCESSO ELEITORAL E DA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL
CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 6º Constituem órgãos de análise e deliberação do processo eleitoral:
I - Comissão Eleitoral;
II - Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
§ 1º O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional apenas
fornecerá espaço físico para o funcionamento da Comissão Eleitoral e dos órgãos do
COFFITO, se necessário, restando vedada qualquer forma de assessoramento ou decisão de
órgãos do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional durante o processo
eleitoral. Em caso de necessidade de assessoramento, a Comissão Eleitoral requererá, após
decisão neste sentido, apoio aos órgãos de assessoramento do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, não cabendo a tais órgãos, igualmente, a adoção de
decisões no curso do processo eleitoral.
§ 2º O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
atuará como órgão revisor, na forma prevista neste regulamento, bem como decidirá
eventuais procedimentos de suscitação de dúvida das Comissões Eleitorais.
§ 3º O custeio do processo eleitoral será feito pelo Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que providenciará dotação orçamentária para o
pagamento das despesas necessárias à realização de todos os atos e procedimentos
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