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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  

TCU - 2ª Câmara 
Relator: Ministro Vital do Rêgo 

 
ACÓRDÃO Nº 7624/2015 - TCU – 2ª Câmara 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com 
fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, e 143, inciso I, alínea “a”, 
do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 

a) julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Elisabeth Carvalho Nascimento 
(CPF: 112.981.544-72), Presidente, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 16, inciso II, 18 e 23, 
inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 

b) Julgar regulares as contas dos Srs. Sebastião Costa Filho (CPF: 026.305.244-34) e 
Ivan Vasconcelos Brito Júnior (CPF: 284.937.294-34), Presidentes substitutos, dando-lhes quitação 
plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 207 do 
Regimento Interno/ TCU; 

c) dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL sobre as seguintes 
impropriedades, identificadas na apreciação das contas do Órgão no exercício de 2013: 

c.1) inadequado monitoramento das metas do plano estratégico, não adoção de plano de 
ação anual com metas compatíveis com as estabelecidas no plano estratégico, e falta do adequado 
gerenciamento dos projetos relacionados ao plano estratégico; 

c.2) não adoção de medidas adequadas de gestão ambiental e de licitações sustentáveis; 

c.3) falta de diligência da Administração na solução de pendências administrativas e na 
manutenção de situação irregular frente à empresa signatária do Contrato TRE/AL 20/2011;  

c.4) inventários inconclusos de itens do almoxarifado e dos bens móveis. 

d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL; 

e) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento 
Interno/TCU. 

1. Processo TC-027.860/2014-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 
 1.1. Responsáveis: Elisabeth Carvalho Nascimento (112.981.544-72); Ivan Vasconcelos 
Brito Júnior (284.937.294-34) e Sebastião Costa Filho (026.305.244-34). 
 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 
 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 
 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas (Secex-AL). 
 1.6. Advogado constituído nos autos: não há. 
 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 


